ทีป่ รึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คาคง
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
นวทิวา สีหานาม
ประภาพร ศศิประภา
พัชรี ธานี
กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม ประสานศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี นวมถนอม คีมูระ
ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
ดร.อรทัย สุทธิ
ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสารคาม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ออกแบบปก
นายประนิทัศ ภูขดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ประจาปี 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล
คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ด าเนิ น การตามภารกิ จ ด้ า นการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ประเทศที่มี
บริบทสังคมและการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ตามนโยบายและแผนสาคัญ 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 และภารกิจด้านอื่นๆ ที่จาเป็นต้องเป็นไปตามทิศทางของการ
พัฒนาประเทศตามแผนดังกล่าว ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นเทคโนโลยี การเรียนรู้
เชิงรุก และนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ต้องปรับตัวตามการ
ขับเคลื่อนทางนโยบายระดับชาติ เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจตามเป้าประสงค์การพัฒนาประเทศและ
มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการพัฒนากรอบเป้าหมายแนวทางที่เหมาะสม เช่น เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
การจัดการความรู้ การพัฒนาให้ก้าวทันกับเกณฑ์มาตรฐานที่มีคุณภาพสู งขึ้น เช่น Ed-Pex เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบกับคณะศิลปศาสตร์ มีภารกิจหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา จึ งเห็นควรให้มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยยุคใหม่ในประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
และบรรลุเป้าหมายตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อหาแนวทางใน
การกาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนหน่ ว ยงานวิ จั ย ต่ า งๆได้ แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ และยกระดั บ คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติ
2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันในระดับชาติ
3) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับชาติ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เกิด บรรยากาศการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และยกระดั บคุณ ภาพผลงานวิ จัย ทางด้ านมนุ ษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ ใ นระดั บ ชาติ ร ะหว่ า งนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ คณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ทั้ ง ใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และผลงานวิจัยทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันในระดับชาติ
3) เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบัน
ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจ จานวน 100 คน

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

III

iii

กาหนดการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุ
ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
กาหนดการ
ประจาปี 2561
โรงแรมบชาติ
ยู เพลส
มหาวิ
ทยาลัยอุแบละสั
ลราชธานี
โครงการประชุ
มวิชณาการระดั
ด้านมนุ
ษยศาสตร์
งคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ประจาปี 2561 ณ โรงแรม ยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
วันศุ08.30
กร์ที่ 22น.มิถุนายน 2561
09.0008.30
น. น.
09.1509.00
น. น.
09.15 น.
10.15 น.
10.3010.15
น. น.
10.30 น.
12.00 น.
13.0012.00
น. น.
13.00 น.

14.30 น.
14.4514.30
น. น.
15.3014.45
น. น.
16.3015.30
น. น.
16.30 น.
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ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
คณบดีลงทะเบี
กล่าวต้ยอนเข้
นรับาร่และเปิ
ดงาน
วมกิจกรรม
เสวนาคณบดี
เรื่อง กทิล่ศาทาง
อนาคตของหลั
กสูตรในสาขาวิชามนุษยศาสตร์
วต้อนรั
บ และเปิดงาน
และสัเสวนา
งคมศาสตร์
เรื่อง ทิศทาง อนาคตของหลักสูตรในสาขาวิชามนุษยศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
และสังคมศาสตร์
และรองศาสตราจารย์
โดย ศาสตราจารย์อรุกิตณติี ควิรุณิยะจิ
ดร.ตรา
ปิยนาถ บุนนาค
รับประทานอาหารว่
า
ง
และรองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา
เสวนารับเรืประทานอาหารว่
่อง งานวิจัยด้านมนุ
าง ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในพื้นที่
อีสานและภู
่มน้าโขง
เสวนา มเรืิภ่อาคลุ
ง งานวิ
จัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในพื้นที่
โดย รองศาสตราจารย์
ดร.ดารารั
อีสานและภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตน์ เมตตาริกานนท์
และ รองศาสตราจารย์
ดร.กนกวรรณ
โดย รองศาสตราจารย์
ดร.ดารารัตมะโนรมย์
น์ เมตตาริกานนท์
รับประทานอาหารกลางวั
น ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
และ รองศาสตราจารย์
การประชุ
มนาเสนอบทความกลุนม่ ย่อย
รับประทานอาหารกลางวั
การประชุ
มนาเสนอบทความ
ห้องที่ 1ม่ ย่ภาษาและการสื
่อสาร
การประชุ
มนาเสนอบทความกลุ
อย
การประชุ
มนาเสนอบทความ
ห้องทีห้่ 2องที
การจั
ดการเรียนการสอน
การประชุ
มนาเสนอบทความ
่ 1 ภาษาและการสื
่อสาร
การประชุ
มนาเสนอบทความ
ห้องทีห้่ 3องที
สัง่ คมศาสตร์
การประชุ
มนาเสนอบทความ
2 การจัดการเรียนการสอน
การประชุ
มนาเสนอบทความ
ห้องทีห้่ 4องที
มนุ่ 3ษยศาสตร์
การประชุ
มนาเสนอบทความ
สังคมศาสตร์
พักรับการประชุ
ประทานอาหารว่
า
ง
มนาเสนอบทความ ห้องที่ 4 มนุษยศาสตร์
การประชุ
ม
น
าเสนอบทความกลุ
พักรับประทานอาหารว่าง ม่ ย่อย (ต่อ)
แลกเปลี
่ยนประเด็
การประชุ
มนนาเสนอบทความกลุม่ ย่อย (ต่อ)
มอบเกีแลกเปลี
ยรติบัต่ยรนประเด็
คณบดีกนล่าวปิดงาน
มอบเกียรติบัตร คณบดีกล่าวปิดงาน
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ถ้อยแถลง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์
บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
1 ประจาปี 2561 การประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และ
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้เผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการและวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ
มุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและภาคี เพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพสอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ในนามคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า ร่วมประชุมวิชาการใน
ครั้ง นี้ ผมหวั ง เป็ น อย่ างยิ่ งว่ าการประชุม วิช าการในครั้งนี้ จะบรรลุวั ตถุประสงค์ และทุ กท่ า นได้ รับความรู้ สร้าง
เครื อ ข่ า ย และน าความรู้ ไ ปถ่ า ยทอด ต่ อ ยอด เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ ดี ต่ อ ไป สุ ด ท้ า ยนี้ ผ มใคร่ ข อขอบคุ ณ
คณะกรรมการจั ด งาน ที่ ท าให้ การประชุม วิ ช าการครั้ง นี้ด าเนิ นไปด้ วยความราบรื่น และผมหวั ง เป็ น อย่ างยิ่งว่า
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จักได้รับเกียรติจากท่านอีกเช่นเคย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คาคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ท่ามกลางสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยและสังคมไทยอย่างในวงกว้าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นโดยถือเอาพันธกิจที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐในด้านการเรียนการสอน การวิ จัย การบริการวิชาการและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
มนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 ขึ้น เพื่ อเป็ น เวทีแลกเปลี่ย นความรู้และน าเสนอการผล
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ในแขนงสาขาวิ ช าด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย บทความวิจัยและบทความวิชาการในเอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวและความพยายามจากแวดวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะตอบ
โจทย์และร่วมแก้ปัญหาปรากฏการณ์หลากหลายที่กาลังเกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเราในปัจจุบัน
ในนามของคณะผู้จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการทั้งหลายที่นาเสนอในการประชุมครั้งนี้ จะช่วยขยายพรมแดนความรู้และนาเสนอ
แนวทางการศึกษาการศึกษาวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่นักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี
สมดังเจตนารมณ์ตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และสถาบันเครือข่ายผู้ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์
บรรณาธิการ
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A Survey of Grade 9 Students’ Use of Reading Strategies
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กอเกียรติ สืบเพ็ง
วชิราภรณ กิจพูนผล
นราสิทธิ์ วงษประเสริฐ
Kokiat Suebpeng
Wachiraporn Kijpoonphol
Narasith Vongprasert
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจกลวิธีในการอานภาษาอังกฤษที่นัก เรีย นระดับมัธยมศึก ษาชั้นปที่ 3 ใชในขณะอานหนัง สือ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ศึกษาอยูในโรงเรียนบานโนนคอ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30
คนเขารวมในการศึกษาวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามวัดกลวิธีในการอานที่ปรับจากแบบสํารวจกลวิธีการ
อาน (SORS) ของ Mokhtari และ Sheorey (2002) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนใชกลวิธีการอานทุกขอตามแบบสอบถามดวยความถี่
ตางกัน ผลการวิจัยดังกลาวสามารถเปนประโยชนตอนักเรียนในการเพิ่มความตระหนักถึงกลวิธีการอานในขณะอานหนังสือภาษาอังกฤษ
พัฒนาความเขาใจในกระบวนการอาน และเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตัวนักเรียนเอง นอกเหนือจากที่กลาวไปแลว ผลของ
งานวิจัยยังเปนประโยชนตอครูที่จะใชกลวิธีตางๆ เพื่อชวยนักเรียนเรียนรูและเปนนักอานที่รอบคอบนําไปสูความสําเร็จทางการศึกษาได
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
NATIONAL CONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
LIBERAL
ARTS,
1ST NATIONAL1STCONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
2018, 2018,
LIBERAL
ARTS,
UBUUBU

1

1

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.

NATIONAL CONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
LIBERAL
ARTS,
1ST NATIONAL1STCONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
2018, 2018,
LIBERAL
ARTS,
UBUUBU

3

3

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 Bottomup 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

4

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

4

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

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

4

3

2

1

Quantity

Quantity

Quantity

Quantity

Quantity

%
I think about what I know to help me under 16
stand what I read.
16.00
I take an overall view of the text to see 6
what it is about before reading it.
20.00
I read aloud to help me understand
15
what I read.
50.00
I read slowly and carefully to make sure
18
I understand what I read.
60.00
I review the text first by looking
2
at characteristics like length and organization. 6.67
When reading, I read closely and pay 13
attention to every words and sentences. 43.33
I use reference materials to help me under 21
stand what I read.
70.00
I use context clues to help me better unde 2
rstand what I read.
6.67
When I read, I guess the meaning of 1
unknown words or phrases.
3.33
When reading, I translate from English into 20
my native language.
66.67
When I read, I focus on pronunciation,
8
discrimination between sounds and
26.67
intonation.
I transfer information from a continuous 2
text to some kind of grid or matrix.
6.67
When I read, I go through a text word-for- 12
word concentrating on unknown words.
40.00
When I read, I identify the grammatical 3
units to make me more understanding.
10.00

%
8
26.67

%
3
10.00

%
3
10.00

%
0
0.00

1
33.33
8
26.67
10
33.33

12
40.00
4
13.33
2
6.67

2
6.67
3
10.00
0
0.00

0
0.00
0
0.00
0
0.00

4
13.33

11
36.67

7
23.33

6
20.00

8
26.67
6
20.00
5
16.67
6
20.00
6
20.00

6
20.00
3
10.00
11
36.67
12
40.00
3
10.00

2
6.67
0
0.00
6
20.00
7
23.33
1
3.33

1
3.33
0
0.00
6
20.00
4
13.33
0
0.00

12
40.00

6
20.00

3
10.00

1
3.33

3
10.00
10
33.33
6
20.00

5
16.67
8
26.67
8
26.67

12
40.00
0
0.00
12
40.00

8
26.67
0
0.00
1
3.33

Mean S.D.
4.23

0.99

3.67

0.87

4.17

1.00

4.53

0.62

2.63

1.14

4.00

1.10

4.60

0.66

2.70

1.16

2.77

1.02

4.50

0.81

3.77

1.05

2.30

1.16

4.13

0.81

2.93

1.06
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When I read, I predict the following events.

3
10.00
I try to skim the text to looking for the key 6
16 sentences of a passage.
20.00
Mean
15

5
16.67
9
30.00

6
20.00
12
40.00

7
23.33
4
13.33

9
30.00
2
6.67

2.53

1.33

3.43

1.15

3.56

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 BurryStock (1995) for general learning strategy usage, the overall usage level fell into the level of “high” and
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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.
REFERENCES
Aebersold, J. A., & Field, M. L. (1997). From reader to reading teacher: Issues and strategies for second
language classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.
Alderson, J. C. (2000). Assessing reading. Cambridge: Cambridge University Press.
Anderson, N. J. (1999). Exploring second language reading: Issues and strategies. Boston: Heinle & Heinle
Publishers.
Anderson, N. J. (2003). Scrolling, clicking, and reading English: Online reading strategies in a second/foreign
language. The Reading Matrix, 3(3), pp. 1-33.
Baker, L. & A.L. Brown (1984). Metacognitive skills and reading. In P.D. Pearson (ed.) Handbook of reading
Research (pp. 353-394). New York, Longman
Bang, H. J., & Zhao, C. G. (2007). Reading strategies used by advanced Korean and Chinese ESL graduate
students: A case study. The Reading Matrix, 7, pp. 30-50.
Bartram, M. (2014). Bottom-up decoding: reading and listening for the future. ELT. Oxford University Press.
Brantmeier, C. (2003). Does gender make a difference?: Passage content and comprehension in second
language reading. Reading in a Foreign Language. 15(1), pp. 1-27
Celce-Murcia, M., & Olshtain, E. (2000). Discourse and context in language teaching. Cambridge:
Cambridge
University Press.
Cohen, E.G. (1994). Restructuring the classroom: Conditions for productive small groups. Review of
Educational Research, 64, pp. 1-35.
Fox, E. & Alexander, P. A. (2009). Text comprehension: A retrospective, perspective, and prospective. In S.
E. Israel & G. G. Duffy (Eds.), Handbook of research on reading comprehension (pp. 227-239).
New York: Routledge.
Grabe, W. & F. Stoller (2001). Reading for academic purposes: Guidelines for the ESL/EFL teacher. In M.
NATIONAL CONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
LIBERAL
ARTS,
1ST NATIONAL1STCONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
2018, 2018,
LIBERAL
ARTS,
UBUUBU

9

9

Celce-Murcia (ed), Teaching English as a second or foreign language (third edition). New York:
Heinle & Heinle, pp. 187-203.
Horowitz-Kraus, T., Wang, Y. & Holland, S.K. (2013). The (hidden) role of the right hemisphere in reading
comprehension: A DTI Study. Seattle: Poster presentation in the Organization of Human Brain
Mapping.
Koda, K. (2005). Insights into second language reading: A cross-linguistic approach. Cambridge: Cambridge
University Press.
LaBerge, D., & Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading.
Cognitive Psychology, 6(2), pp. 293-323.
Lien, H-Y. (2011). EFL learners’ reading strategy use in relation to reading anxiety. Language Education in
Asia, 2 (2), pp. 199-212. Retrieved April 30th, 2018 from
http://www.leia.org/LEiA/LEiA%20VOLUMES/Download/LEiA_V2_I2_2011/LEiA_V
2I2A03_Lien.pdf
Mokhtari, K., & Sheorey, R. (2002). Measuring ESL students’ awareness of reading strategies. Journal of
Developmental Education, 25, pp. 2-10.
Nunan, D. (1991). Language teaching methodology. London: Prentice Hall International.
Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching, McGraw-Hill, Singapore.
Richards, J. C., & Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics
(3rd ed.). Essex: Pearson Education.
Rumelhart, D. (1985). Toward an interactive model of reading. In H. Singer, & R. Ruddell (Eds.), Theoretical
models and processes of reading. Newark DE: International Reading Association.
Song, M. (1998). Teaching reading strategies in an ongoing EFL university reading classroom. Asian Journal
of English Language Teaching, 8, pp. 41-54.
Tercanliogulu, L. (2004). Exploring gender effect on adult foreign language learning strategies. Educational
Research, Volume 14.
Trieman, R. (2014). Bottom-up and top-down processing in reading. In M. Aronoff and J. Rees-Miller (Eds.),
Handbook of Linguistics. Oxford, England: Blackwell.
Wiener, H. S. & Bazerman, C. (1999). Psychology for language Teacher: a social Constructivist Approach.
Cambridge: Cambridge University Press.
Wright, M. & Brown, P. (2006). Reading in a modern foreign language: exploring the potential benefits of
reading strategy instruction. Language Learning Journal, 33, pp. 22-33.

10

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

10

วิเคราะหบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร
An Analysis of the Roles of Women in Novel: Muang Laplae by Mala Khamchan
กัญฐณา ทรวงชัย
สุวรรณี ทองรอด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร จากการศึกษาพบวา
บทบาทสตรีปรากฏจํานวน 4 ดาน ไดแก 1) บทบาทดานครอบครัว 2) บทบาทดานการศึกษา 3) บทบาทดานเศรษฐกิจ และ 4) บทบาท
ดานการเมืองและการปกครอง โดยที่ตัวละครหลักคือผูหญิงสามารถแสดงบทบาททางดานการศึกษาและดานการเมืองการปกครองเปน
สําคัญ ทั้งนี้นวนิยายเรื่องเมืองลับแลยังไดสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของสตรีท่ีมีคุณลักษณะโดดเดนและแตกตางไปจากนวนิยายเรื่อง
อื่นๆ ที่อาจมีเพียงบทบาทดานครอบครัวและเศรษฐกิจเทานั้น เห็นไดวาคุณคาและความสําคัญของบทบาทสตรีภายในเรื่องนี้ปรากฏ
เดนชัดวาผูหญิงไดเขามามีบทบาททางดานตางๆในเมืองลับแลและทําหนาที่ไดเหมือนผูชาย อีกทั้งยัง สามารถทําหนาที่ไดครบถวน
สมบูรณ อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสามารถที่ไมไดจํากัดดวยเพศสภาพ 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 ซึ่งเปนบทบาทที่ผูหญิงไมสามารถเขาถึง
ไดเนื่องจากถูกจํากัดดวยขอจํากัดทางสังคม ผูหญิงจะมีเพียงบทบาททางครอบครัวคือบทบาทความเปนเมียและบทบาทความ
เปนแมคอยดูแลปรนนิบัติสามีเลี้ยงดูลูกและมีหนาที่ทํางานบานงานเรือนเทานั้น (วันทนีย วาสิกะสิน, 2541, หนา 6)
สถานภาพของหญิงไทยไดรับการอบรมเลี้ยงดูใหเหมาะแกบทบาทที่สังคมเห็นวาเหมาะสม หญิงไทยจึงไมไดรับการศึกษา แต
เนนหนักที่การอบรมกิริยามารยาท คุณสมบัติของแมศรีเรือน สังคมไทยในอดีตไดยึดมั่นวา ผูหญิงจะตองดูแลบาน ปรนนิบัติ
เลี้ยงดูลูกเพียงเทานั้น
สัง คมไทยของเราได รับ อิท ธิ พลทางวัฒ นธรรมจากอิน เดี ย โดยผ า นทางศาสนา คือ ทั้ ง ศาสนาพุท ธและศาสนา
พราหมณและอิทธิพลจากจีน (คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการและบทบาทสตรี, 2523, หนา 174) จากความสัมพันธที่
ยาวนานในวัฒนธรรมของจีนและอินเดียนั้น สตรีมีสถานะต่ํากวาบุรุษมาก อยางไรก็ตามสังคมไทย คานิยมของชายไทยที่มีตอ
หญิงไทยดีกวาจีนและอินเดียอยูมาก ถึงแมวาสังคมไทยจะยึดถือมาวาผูชายเปนผูนําของครอบครัวก็ตาม วัฒนธรรมตะวันตก
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เริ่มมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยสตรีมิชชันนารีเปนผูเริ่มใหการศึกษาแกกุลธิดาไทยกอน ตอมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถก็ไดสงเสริมการศึกษาของกุลสตรีใหแพรหลายยิ่งขึ้น เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6
ทัศนคติและคานิยมของสังคมไทยก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนําวัฒนธรรม
ตะวันตกเขามาเผยแพรในประเทศไทยหลายอยาง ซึ่งทําใหสตรีไทยมีบทบาทในสังคมมากขึ้น (วันทนีย วาสิกะสิน, 2543, หนา
24) หลังจากนั้นเปนตนมาทําใหเราไดพบเห็นการสรางสรรคผลงานวรรณกรรมตาง ๆ ไดมีการสรางใหตัวละครสตรีมีบทบาท
ในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นกวาวรรณกรรมในยุคสมัยกอน
ดังจะเห็นไดชัดจากผลงานวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียนหรือที่รูจกั กันในนาม “ซีไรต” ที่มีภาพลักษณ
ความเปนนานาชาติและความเปนทางการ ทําใหรางวัลนี้มีมูลคาทางสังคมสูงสุดในหมูรางวัลวรรณกรรมดวยกัน บรรทัดฐานที่
สําคัญของ “ความเปนซีไรต” ก็คือ การคิดริเริ่มสรางสรรคงานที่มีคุณคาตอสังคมและมนุษยชาติ (ภาษาและหนังสือฉบับ 15
ป ซีไรต, 2536, หนา 227) ภายใตบรรทัดฐานนี้ทําใหนักเขียนตางก็ตองแขงขันกันเพื่อสรางผลงานที่แปลกใหม ทั้งในดาน
เนื้อหาและเทคนิค ดวยความที่ตองนําเสนอสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา บรรทัดฐานที่ความเปนซีไรตสรางขึ้นมามีสวนสําคัญตอ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 2530 เปนตนมา กลาวคือ วรรณกรรมที่ไดรับรางวัลตั้งแตป 2532 เปนตนมาเปนงานที่ลวน
แตมีประเด็นเรื่องผูหญิงเกี่ยวโยงอยูดวยอยางโดดเดน ดังนี้
ในปพ.ศ. 2532 กวีนิพนธชุดใบไมที่หายไป โดยจิระนันท พิตรปรีชา ไดรับรางวัลซีไรต ถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนที่
นาสนใจทั้งในตัวงานและตัวนักเขียน แตความเปลี่ยนแปลงอันโดดเดนในครั้งนี้อยูที่ตัววรรณกรรมเปนสําคัญ ใบไมที่หายไป
บรรจุบทกวีที่อัดแนนไปดวยการตั้งคําถามของสถานภาพและบทบาทของผูหญิง และนําเสนอสิ่งที่ผูหญิงควรเปนควรทําอีก
ดวย ตัวอยางที่โดดเดนไดแกบทกวีที่ชื่อ “อหังการของดอกไม” ซึ่งขึ้นตนดวย “สตรีมีสองมือ...” มีเนื้อหาที่ตองการปฏิเสธ
ความเปนวัตถุทางเพศของผูหญิงอยางตรงไปตรงมา การตัดสินรางวัลในครั้งนี้จึงเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ เนื่องดวยเปนการยก
ยองใหรางวัลแกวรรณกรรมที่เนนประเด็นเรื่องผูหญิงเปนครั้งแรก (เสนาะ เจริญพร, 2548, หนา 11) หรือแมแตงานเขียนของ
มาลา คําจันทร ในนวนิยายเรื่อง เจาจันทรผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน ไดรับรางวัลซีไรต เมื่อปพ.ศ. 2534 นวนิยาย
เรื่องนี้มีจุดเดนโดยการขมวดปมปญหาสถานะทางเพศของตัวละครเอก (ความเปนหญิง) เขากับประเด็นชนชั้นและชาติพันธุได
อยางซับซอน การตัดสินรางวัลระดับชาติจึงเปนดัชนีบอกความสําคัญของประเด็นเรื่องของผูหญิงในสังคมไทย (เสนาะ เจริญพร,
2548, หนา 12)
ผูหญิงเริ่มเขามามีบทบาทในดานตาง ๆ เทียบเทาผูชายมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากวรรณกรรมตางๆ ที่ไมเพียงแต
นําเสนอภาพของผู หญิ งของบทบาททางครอบครั วเทานั้ น แตยั งมุ งนํา เสนอภาพของผูห ญิงที่ เข ามามีบ ทบาททางสั งคม
เทียบเทาผูชาย หรือแมแตบทบาทของการเปนผูนํา โดยสามารถเห็นไดจากนวนิยายเรื่อง เมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ซึ่ง
เปนเรื่องราวของหมูบานลี้ลบั วากันวาเปนเมืองที่มีแมมายเปนผูปกครอง มีมานหมอกพิษเปนกําแพง มีนอยคนนักที่จะหลุด
รอดเขาไปได เปนเมืองที่ผูหญิงขึ้นเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจมากกวาผูชาย ดังที่ผูแตงกลาวไววา “ผูหญิงเปนนาย
ผูชายเปนขา” ในนวนิยายเรื่องนี้เราจะเห็นผูหญิงขึ้นเปนใหญเหนือผูชายและมีบทบาทหนาที่ทั้งปวงเหนือผูชาย ดังที่กลาววา
“เมือ งลั บ แลเป นเมื องในตํา นาน เล าสื บกั นมาชา นานในบางท อ งที่ วา เมื อ งลั บแลซุ ก ซอ นในปา บ างว าเปน เมื อ งแมม า ย
มีแมมายเปนเจาเปนใหญ บางวาเปนเมืองคนดีมีศีลและสัจจะ คนเมืองนี้ไมพูดปดเด็ดขาด”
ในตํานานสํานวนหนึ่งเลาวา มีหนุมชาวปาผูหนึ่งพลัดหลงเขาไปในเมืองลับแล หญิงเมืองนั้นรับไวเปนผัว อยูมาวันหนึ่ง
หญิงนั้นออกไปทําไร ใหผูผัวเลี้ยงลูกอยูที่บาน ลูกรองไหอยากกินนม พอไมรูวาจําทําอยางไรจึงหลอกลูกวาแมมาโนนแลว
กระทั่งหญิงนั้นกลับมาแลวรูวาผัวโกหกลูกก็เลยขับไสผัวรักออกจากเมืองลับแล กอนออกมาเธอเอาขมิ้นใหผัวหาบหนึ่ง ชายผูนั้น
หาบขมิ้นผานปาผานดงมาไดเรื่อย ๆ ยิ่งนานก็ยิ่งหนักก็เอาขมิ้นทิ้งไปเรื่อย ๆ กระทั่งกลับถึงบานเดิมของตนก็เหลือขมิ้นอยู
เพียงแงงเดียว ขมิ้นแงงนั้นกลายเปนทองคํา (มาลา คําจันทร, 2538, หนา 7)
นวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ไดเขียนขึ้นจากตํานาน เรื่อง เมืองลับแล โดยผูเขียนไดจับเอาเพียง
แกนกลางของเรื่องมาเทานั้น คือ การที่มีผูหญิงเปนใหญ เปนผูดูแลปกครองเมือง โดยผูประพันธไดสรางตัวละครสตรีที่มี
บทบาทสตรีในดานตาง ๆ อยางหลากหลายจึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยนําวรรณกรรมเรื่องนี้มาศึกษาวิเคราะหบทบาทสตรี
อันนําไปสูคุณคาและความสําคัญของบทบาทสตรีที่ปรากฎในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล
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จุดมุงหมายของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง เมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร
ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหรับรูและเขาใจถึงบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร
2. ทําใหเห็นคุณคาและความสําคัญของบทบาทสตรีจากนวนิยายเรือ่ งเมืองลับแล
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกงานเขียนเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ที่ไดรับรางวัลชมเชยป พ.ศ. 2540
จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ
ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษาบทบาทสตรีในนวนิยายเรื่อง เมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ครั้งนี้กําหนดใชฉบับพิมพป พ.ศ. 2541
จัดพิมพโดยสํานึกพิมพมติชน กรุงเทพฯ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทบาทสตรี หมายถึง การกระทําของผูหญิงในดานตางๆ
2. นวนิยาย หมายถึง บันเทิงคดีรอ ยแกวรูปแบบหนึ่ง แตงเปนเรื่องราวที่มีลักษณะสมจริง บางครั้งมีการอาศัยฉาก
หรือเหตุการณจริง หรือ อิงความเปนจริง
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิเคราะหบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษางานเขียนนวนิยาย เรื่อง เมืองลับแล ของมาลา คําจันทร ฉบับพิมพป พ.ศ. 2541
2. ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องบทบาทสตรีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. วิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) โดยการวิเคราะหขอ มูลบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย
เรื่องเมืองลับแล
4. นําเสนอผลการวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
ทัศนะเกี่ยวกับผูหญิงสยาม บทบาทและสถานภาพ ไดมีการกลาวถึงเรื่องราวพื้นฐานของครอบครัวไทยที่นิยมใหฝาย
ชายไปอยูกับครอบครัวฝายหญิงหลังแตงงาน จึงสงผลไปถึงการใหความสําคัญกับฝายแม (Matriarchal) เนื่องจากความผูกพัน
ดานอารมณความรูสึกยอมหยั่งรากลึกที่มีผลตอความเชื่อ โลกทัศน และการรับรูที่มักสืบทอดจากแมและครอบครัวแมเปน
สําคัญ (ปรานี วงษเทศ, 2544, หนา 351) แตทวาในประวัติศาสตรสังคมไทยเปนสังคมแบบผูชายเปนใหญและผูหญิงเปนรอง
ผูชายจะมีบทบาทในดานตาง ๆ มากกวาผูหญิง ผูหญิงจะถูกจํากัดใหมีบทบาทหลัก คือ บทบาทดานครอบครัว คอยดูแล
ปรนนิบัติลูกและสามีเทานั้น ผูหญิงไมสามารถเขาถึงบทบาทในดานอื่น ๆ ในสังคมได แตเมื่อเวลาผานไปผูหญิงไดเขามามี
บทบาททางดานตาง ๆ มากขึ้นและสามารถทําบทบาทที่ไดรับมอบหมายไดครบถวนสมบูรณ
นวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของมาลา คําจันทร เปนเรื่องราวของเมืองแมมาย มีผูหญิงเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจ
เหนือผูชายทั้งปวง ในนวนิยายเรื่องนี้ผูหญิงไดมีบทบาทตาง ๆ ที่ไมจํากัดอยูแคเพียงในบทบาทดานครอบครัวเทานั้นแตยัง
ปรากฏใหเห็นถึงบทบาททางดานอื่น ๆ อีกดวย
จากการศึกษานวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ไดปรากฏบทบาทสตรี ทั้ง 4 ดาน ดังนี้
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1. บทบาทดานครอบครัว
2. บทบาทดานการศึกษา
3. บทบาทดานเศรษฐกิจ
4. บทบาทดานการเมืองและการปกครอง
1. บทบาทดานครอบครัว
จากการวิเคราะหบทบาทสตรีดานครอบครัวในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดประเด็นศึกษา 3 ประเด็น คือ บทบาทการ
เปนมารดา บทบาทการเปนภรรยา และบทบาทการเปนบุตรสาว
1.1 บทบาทการเปนมารดา
บทบาทการเปนมารดา มีหนาที่หลักคือการใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร รวมไปถึงการใหการอบรมสั่งสอนแกบุตร
ทั้งหลายในเรื่องตาง ๆ ดวยเชนกัน ในนวนิยายเรื่องเมืองลับแลไดปรากฏบทบาทการเปนมารดา ดังนี้
บัวเรือนกินดื่มในหลับ ขับถายในนอนอยูมาอยางนั้น ถึงมื้อกิน นางมุนทาเอาขาวผสมน้ําผึ้งปอนใสปาก
ปากอารับดังชักหุน แตสองตายังหลับไมเคยลืม แมเรียกหา เรียกวาบัวเรือนลูกรักหลาหญิงเดียวของแม ลุกมาเถอะ
ตื่นมาเถอะไมวามุนทาจะพร่ําเรียกหาปานใด บัวเรือนยังหลับ ไมเคยตื่นลุก
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 321)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง นางมุนทาผูเปนแมของบัวเรือนไดดูแลลูกสาวของตนเองเปนอยางดีในขณะที่ลูก
สาวของตนเองนั้นลมปวยไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ไมสามารถลุกขึ้นมาทานขาว ทานยา หรือแมกระทั่งขับถายไดดวย
ตนเอง ดังนั้นนางมุนทาผูเปนแมจึงคอยดูแลดวยความรักความหวงใยอยางใกลชิด แสดงใหเห็นบทบาทการเปนแมที่เลี้ยงดูลูก
เปนอยางดี ไมไดขาดตกบกพรอง คอยดูแลปอนขาวปอนน้ําตอนที่ลูกไมสบาย คอยดูแลอยูใกลไมหางเพื่อใหลูกมีชีวิตอยูได
ตอไปและใหความรักความอบอุนแกลูก ดังเนื้อความวา
บายนั้นบานเรือนขุนสางเงียบสงัด เหลือแตเมียแรกและตัวทานเลีย้ งลูกอยูบาน เมียหลายแลลูกบาวลูก
สาวผูยังไมแตกครัวเอาแรงไปใสไร ขุนสางมีลูกสิบหกคน เหลือติดเรือนยามนั้นเจ็ดคน
ขุนสางเลนอยูกับลูกปลายสองสามคนที่ใตถุนเรือน เมียแรกสอนสั่งลูกสาววัยสิบสองตําหูกทอผา
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 246)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทการเปนแมที่คอยดูแลอบรมสั่งสอนลูก ใหความรูแกลูก สอนแบบอยางการ
เปนผูหญิงที่ดีใหแกลูก เพื่อใหลูกเติบโตไปเปนผูหญิงที่สมบรูณแบบ จากในตัวบทไดสอนใหลูกสาวมีความรูเกี่ยวกับการทอผา
ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญสําหรับผูหญิงในการครองเรือน
1.2 บทบาทการเปนภรรยา
บทบาทดานการเปนภรรยา มีหนาที่หลักคือการดูแลปรนนิบัติสามีในเรื่องตาง ๆ ใหสามีไดรับความสะดวกสบาย ใน
เรื่องเมืองลับแลไดปรากฏบทบาทการเปนภรรยาไวดังนี้
เมียแรกแหงขุนสางเปนนายทํากิน นางเรียกเอาฝูงหญิงหลวงหลายชวยกันแตงเครื่องทางกิน มีทั้งลาบสา
พลาตมแลแกงออมใสใบมะกรูด คนชายแรงหลายเขาลาบเขาสับ คนหญิงตั้งหมอตมแกงใบใหญ
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 249)
ยามบายวันนั้นขุนสางนอนอยูยังเรือนยาวหลายชวงเสานางเมียทั้งสี่แวดลอมปรนนิบัติ นางเมียแรกอายุสี่สิบเศษ อยู
กินกับขุนสางมาตั้งแตอายุสิบหา เมียสองอายุไดสามสิบแปด เมียสามอายุยี่สิบเกา เมียสี่เปนสาวออนนอยอายุไดสิบแปดป
“ขุนสางสูยกหลังขึ้นหนอยหนึ่ง ขาจะนวดเอวสู” นางเมียสามชักหมอนอิงออกจากหลังผัว นางเมียสี่ขยับผาพันเอวแหงผัวให
หลวมคลาย นางเมียสองนั้นเอาน้ํามันเลียงผาถูทาแผนเอวแลวนวด
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 240)
ยามนั้นนางทั้งสี่นวดหลังฟนไหลขุนสางคลายคลี่ดีแลว ขุนสางเจาเรือนจึงขับฝูงเขาใหผายเสียยังหองใครหองมัน
เรือนยาวหลังนี้มีหกหองเสา หองหนึ่งเปนโถง หองหนึ่งเปนของเจาเรือน ที่เหลือสี่หองเปนสี่นางเมียและลูกแหงเขา
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 241)

14

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

14

จากเนื้อ ความข า งต น ได ก ลา วถึ ง บทบาทของการเป นภรรยา คื อ การจั ดเตรี ย มหุ ง หาอาหารให กั บ ทุ ก คนใน
ครอบครัว และบทบาทการเปนภรรยาที่คอยดูแลปรนนิบัติสามีเปนอยางดี ไมเพียงแตดูแลเรื่องงานบานงานเรือนเทานั้น แตยัง
ดูแลปรนนิบัติสามีใหไดรับความสุขสบายอีกดวย
1.3 บทบาทการเปนบุตรสาว
บทบาทการเปนบุตรสาว สังคมยังคงมีความคิดวาบุตรธิดาตองรับภาระงานบานมากกวาบุตรชาย เพราะบุตรสาว
เมื่อออกเรือนไปแลวจะตองไปทําหนาที่ของการเปนภรรยาตอไป ดังนั้นบุตรสาวจึงมีหนาที่หลักในการทํางานบานงานเรือน
และคอยดูแลปรนนิบัติพอแม เชน หุงหาอาหารใหพอแม ดูแลพอแมตอนเจ็บปวย สามารถพบบทบาทของการเปนบุตรสาวได
จากนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ดังนี้
หนางวงยื่นกระบอกไมไผใสจักจั่นพรอมกระบอกใสน้ําผึ้งกับใบตองหอไขผึ้งใหลูกสาว สีออนเขาครัวซึ่งตอ
ยื่นเปนชั้นลดจากตัวบาน ยื่นออกจากซอกครัวไปดานหลังในพื้นระดับเดียวกันคือชานเรือน เอากระบอกน้ําผึ้งแขวน
ไวที่หิ้งเหนือเตาไฟ เอาไขผึ้งวางบนหิ้งแลวเอากระบอกจักจั่นไปเด็ดปกไซขี้ที่ชานเรือน ยุคนั้นชาวบานปาดงแหงนี้ไม
มีชามอาง มีแตแองดินเผาแบบไมเคลือบใชกันทั่วไป
หนานวงเดินลัดซอกครัวมาลางหนาลางตาที่รานน้ําตรงสุดปลายชาน ลูกสาวยังลอกไสไซขี้เจาแมลงนักรอง
ชนิดนั้นอยู สีออนมันดีงานบานงานเรือนไมมีบกพรอง บาไหลมันหนาดานดวยรับงานหาบน้ําแบกฟนไวเพียงผูเดียว
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 54)
พรานวงปลีกตัวขึ้นไปกินน้ําเลยขลุกอยูบนเรือน สีออน เย็บสอย ตอขอบผา ยอมครั่งงวนอยู ผานี้ทอกับ
เอวเขาวาทอปะ แผนผากวางคืบเศษแตยาววาเศษ ทอแลวเอาลงหมอตมน้ําเดือดตากแปงดีแลวลงหมอครั่ง ครั่ง
เขาเนื้อถวนเอาผึ่งลมเย็น แหงดีถี่หนําผาแข็งกากดาก ทบครึ่งตัดครึ่งเปนผาสองผืน เอาผาดิบมาตอขอบลางขอบบน
ก็เสร็จเรียบรอย
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 154)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของบุตรสาวที่ตองรับภาระงานบาน เนื่องจากสังคมไทยยังมี
โครงสรางการแบงงานตามเพศ บุตรสาวมีบทบาทหนาที่หลักคือการดูแลงานบานงานเรือน บุตรสาวจะถูกอบรมปลูกฝงเรื่อง
บทบาทหนาที่เกี่ยวกับงานบานงานเรือนตั้งแตเล็ก แตกตางจากบุตรชายที่จะถูกสอนใหมีบทบาทหนาที่นอกบานมากกวาใน
บาน จากตัวบทดังกลาวจะเห็นไดวา นางสีเวียงผูเปนแมไดลมปวยจนรับผิดชอบงานบานงานเรือนไมได เพราะฉะนั้นนางสีออน
บุตรธิดาของนางสีเวียงจึงเขามามีบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบงานบานงานเรือนตาง ๆ ภายในบานแทนนางสีเวียง
สีออนปลุกเรียกแม สอดแขนประคองทายทอยแลวเอาน้ํายาขนคลั่กมาจอปากให นางสีเวียงหดขาหดเขา
เขาหาตัวบอกวาปวดอีกแลว ไมทันจะจิบยาแกพิษจากรากคังคาว นางก็เอนตัวเขาหาอางดินเผา รากพุงออกเปนลํา
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา55)
เสียงฟากลั่นตามแรงตีนของลูกเสี่ยวปลุกนางคําออนเมียพรานเมืองใหโงหัวขึ้นมา หนุมออนเนื้อนวลเกลี้ยง
ปราศจากลายสักเอายายื่นให สีออนเปนคนปลุกแมขึ้นกินยา
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 58)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง การดูแลปรนนิบัติพอแมยามปวยไขไมสบายหรือยามแกเฒานั้น บุตรสาวก็ยังคงมี
บทบาทหลักในการดูแลคอยปอนขาวปอนยาพอแมมากกวาบุตรชายเชนเดียวกันกับบทบาทในเรื่องงานบานงานเรือน
บัวเรือนหาบน้ํานําหนา พอเดินตามหลัง นึก ๆ สาวเจาก็นอยอกหมองใจ เธอทําอะไรผิดหรือ จอมแสงจึง
เฉยชามึนตึงนัก ถึงบาน เอาน้ําเทใสหมอดินเผาไวใหแมอาบ บานนี้เมืองนี้คนเปนแมมักไมคอยไปอาบน้ําที่หวยน้ํา
เรือนใดมีลูกสาว ฝูงสาวนิยมตักน้ํามาใหแมอาบยังเรือนเปนมาตาอุปฏฐากดั่งคําสอนของทางฝายวัด
เอาผาอาบน้ําไปผึ่งตากที่ราวไมไผใตถุนเรือน พอสุมควันไลยุงใหควายอยูที่คอกควาย แมลงอาบน้ํา เธอเองขึ้นเรือน
ไปตักแกงใสขันโตก รอพอรอแมพรั่งพรอมก็ลอมวงกินขาวดวยกัน
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 86)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทของลูกผูหญิงที่ปรนนิบัติดูแลพอแม ใหพอแมไดรับความสุขสบายเปนอยางดี
มีความกตัญูรูคุณพอแมและตอบแทนบุญคุณของพอแมโดยการปรนนิบัตดิ ูแลในทุก ๆ เรื่องโดยไมใหขาดตกบกพรอง จากตัว
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บทดังกลาว หากบานเรือนใดมีลูกสาว ลูกสาวตองมีบทบาทหนาที่ในการตักน้ํามาใหแมอาบถึงที่บาน แตหากเรือนใดไมมีลูก
สาวมีแตลูกชาย แมก็ตองลงไปอาบน้ําที่หวยน้ําเอง และการตระเตรียมขาวปลาอาหารก็ยังคงเปนลูกสาวอีกเหมือนกัน หาก
เรือนใดไมมีลูกสาวบทบาทหนาที่นี้ก็จะตกเปนของแม
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดเห็นไดวาผูหญิงในเรื่องเมืองลับแลแมวาจะตองเปนผูนํา แตหนาที่และความรับผิดชอบใน
ครอบครัวยังเปนอุดมคติหลักในความเปนสตรีเพศ ทั้งในเรื่องของการเปนแม เปนเมีย และเปนลูกสาวที่ดีดวยเชนกัน
2. บทบาทดานการศึกษา
ในสมัยกอนผูหญิงโดยทั่วไปจะไดรับการศึกษาเพียงแควิธีในเรื่องเกี่ยวกับงานบานงานเรือนเทานั้น เพราะจําเปนตอ
การครองเรือนตอไป ผูหญิงจะถูกจํากัดสิทธิในการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ มีเพียงผูชายเทานั้นที่จะไดรับการศึกษาอยางไมถูกจํากัด
แตในเรื่องเมืองลับแลจะสามารถพบบทบาทดานการศึกษาของสตรีที่แตกตางออกไปจากเดิม การศึกษาคนควาครั้งนี้พบ
บทบาทดานการศึกษาของสตรีที่ปรากฏเดนชัด คือ การศึกษาคาถาอาคม ดังนี้
“นางแกวฟงกูวา” นางอั้วเอาผงดําโรยถานแดง ไฟสมไฟมวงลุกไหวพรึบพรับ
“สูหมั่นเรียนเอาเถิดนางเฮย สูนี้เปนหลักแกนกลางเมือง ชุบสรางผีเย็นไมไดเมืองเราฉิบหายเที่ยงแท”
นางเฒาพร่ําสอน รายคําปากบอกมนตลับลี้ใหนางออนวาตาม ฟาผาฟารองแสงฟาลุกวาบขมแสงเทียน
หมอง นางแกวเลือดดําเหมือนไมมีใจใครเรียนใครจําปากนางทองมนตแตใจนางกลับเลื่อนลอย
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 354)
นางสั่งขาหามคานพานางสูหอแมด้ํา ยามนั้นนางอั้วเฒาสอนสั่งหยูกยาอาคมแกนางแกวอยูหนาหลุมไฟ
นางแกวเหมือนไมเต็มใจจะเรียนรู
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 372)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทดานการศึกษา ในเมืองลับแลมีเพียงผูหญิงเทานั้นที่จะไดรับการศึกษา และ
การศึกษาที่ปรากฏอยางเดนชัด คือ การศึกษาเกี่ยวกับความรูเรื่องคาถาอาคม ในเอเซียตะวันออกเฉียงใตผูหญิงจะมีสวน
เกี่ยวของกับพิธีกรรมดวยวาสังคมในภูมิภาคนี้เนนการทําพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ เพศหญิงเปนเพศแมผูใหกําเนิดจึง
เปรียบเปนสัญลักษณแสดงความอุดมสมบูรณ บทบาทของผูหญิงจึงเกี่ยวของทั้งในเรื่องพิธีกรรมตางๆ รวมถึงความเชื่อของ
กลุมชนที่รักษาขนบประเพณีดั้งเดิม เชน พิธีเลี้ยงผีปูยา พิธีเลี้ยงผีตระกูล พิธีฟอนผีมดผีเม็ง เปนตน (ปรานี วงษเทศ, 2544,
หนา 353) ในเรื่องเมืองลับแลผูหญิงที่มีประจําเดือนเปนสีดําเทานั้นที่ไดรับการศึกษาเกี่ยวกับคาถาอาคมตาง ๆ เพื่อนําไปเปน
สวนหนึ่งในประกอบยาที่ใชในการสรางทหารผีดิบหรือที่เรียกกันในเรื่องวาผีเย็น ซึ่งเปนกําลังรบที่สําคัญมากใหกับเมืองลับแล
เมื่อสรางผีเย็นไดก็จะมีอํานาจยิ่งใหญสามารถปกครองคนทั้งเมืองได ดั้งนั้นการศึกษาในเรื่องดังกลาวจึงสงผลใหผูหญิงมี
บทบาทและสิทธิในดานการเมืองในฐานะของการเปนผูนํา
3. บทบาทดานเศรษฐกิจ
บทบาทดา นเศรษฐกิ จ ผู หญิ งไดเข ามามี บทบาทในเรื่ องดั งกลา ว คื อ ผูห ญิงนอกจากจะมีบ ทบาทหนา ที่ค วาม
รับผิดชอบเรื่องงานในบานแลวก็ยังมีบทบาทหนาที่ตองรับผิดชอบงานนอกบานอีกดวยเชนกัน
ผูหญิงนอกจากจะมีหนาที่หลักในดานครอบครัวแลวก็ยังสามารถทําหนาที่อ่ืนไดอีก เชน การประกอบอาชีพตาง ๆ
ไดเชนเดียวกับผูชาย ดังจะเห็นได ดังนี้
สีอ อนอายุ ยี่ สิบ เศษแล ว สวยงามเหมือ นแม มัน เมื่อ สาว งานชายมั นก็ พ อแทนพ อได งานหญิง มั นก็ ไ ม
บกพรอง เกือบไดออกเรือนไปกับไอลือแตเมื่อหัวหนาวที่ผานมานั่นแลว
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 143)
คําสอนลับมีดเสียงดังกรีดกราด บัวเรือนเอาผาหอหัวไวมิดแทบทุกเสนผม นุงซิ่นเกา เสื้อเกา ดวยวาวันนี้
จะไปชวยพอสางไร มือไมแขนแมนอยูในผาหมด กลัวแดดฟาด กลัวหนามเหนี่ยวเกี่ยวเนื้อเปนแผลเปนรอย
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 143)
ยามบายวันนั้นไทซงซบเซา คนบาคนแรงหลวงหลาย ทั้งหญิงชายแลออกไปหักลางถางไร เขาเอามีดพรา
หัวขวานแลขอจกขอจอบออกไป หอขาวออกไป ตอเมื่อเย็นย่ําค่ําคลอย เขาจึงไหลเขาประตูเมืองอีกครั้ง
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บายนั้นเหยาเรือนขุนสางเงียบสงัดเหลือแตเมียแรกแลตัวทานเลี้ยงลูกอยูบาน เมียหลายแลลูกบาวลูกสาวผูยังไมแตก
ครัวตางเอาแรงไปใสไร
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 246)
จากเนือ้ ความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทดานการประกอบอาชีพ ผูหญิงมีบทบาทและหนาที่ในการประกอบอาชีพ
ตาง ๆ ได เชนเดียวกับผูชาย ผูหญิงสามารถรับผิดชอบงานนอกบานไดไมถูกจํากัดบทบาทอยูแคเพียงงานบานงานเรือนเทานั้น
ผูหญิงสวนใหญในเรื่องเมื่อรับผิดชอบงานบานงานเรือนเสร็จแลว ก็จะออกไปมีบทบาทหนาที่ในดานการประกอบอาชีพในดาน
การชวยเหลือครอบครัว เชน การทําไรไถนา การทํามาคาขาย เปนตน
4. บทบาทดานการเมืองและการปกครอง
ผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องตาง ๆ ในสังคมมากขึ้น เชน สิทธิในการเลือกคูครอง สิทธิในเรื่องการเมืองการปกครอง
การศึกษาคนควาครั้งนี้พบบทบาทดานสังคม การเมืองและการปกครองที่ปรากฏสามารถแบงออกได 2 ประเด็นคือ บทบาท
ดานการเลือกคูครองและบทบาทดานการเมืองการปกครอง
4.1 บทบาทดานสิทธิการเลือกคูครอง
บทบาทดานการเลือกคูครอง อํานาจการตัดสินใจทั้งหมดในการเลือกคูครองจะตกเปนของผูหญิง ผูหญิงมีสิทธิใน
การเลือกคูครองไดอยางอิสระ ไมถูกบังคับหรือกีดกันจากพอแม บทบาทดานการเลือกคูครองในเรื่องเมืองลับแลที่ปรากฏ
มีดังนี้
“ฟงกูนะคําสอน ลูกกูรักมึง ลูกมึงรักกู ถากูมาขอมึงจะยกบัวเรือนใหลูกกูไหม”
“กูไมวาอะไร ลูกกูตั้งแตฟนไขเปนคนคราวนั้น กูเองตั้งใจวามันรักใครชอบใคร กูไมกีดทางขวางหนทั้งนั้น
แลวแตมัน”
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 22)
นางมุนทาเขาไปดู ทาทางแผนผาผืนนี้จะเปนผาโพกหัวเจาบาวเสียแลว นางเลยยิ้มบานเต็มหนา “เอ็งสอง
คนตกลงกันแลวหรือบัวเรือน เอ็งถึงทอผาโพกหัวเจาบาว ไอมิ่งจะเอาพอแมมันมาขอเมื่อไหร”
“ขายังไมรู” ครานจะบอกความจริง สาวออนนอยดังดอกไมไหวตัดบทแคนั้น เพงตาที่เสนดาย เพงใจที่
ลายทอ แมนแลว ผานี้หากแมนผาโพกหัวเจาบาวผาผืนขาวแตกดอกออกลายสองชายผืนกวาง
ชาตินี้ทั้งชาติไมขอคูใครแลว นอกจากจอมแสงคนดีคนงามผูนั้น
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 132)
บัวเรือนลงลาง ผืนผาทอคางเกือบเสร็จแลว ผาขาวขอบแดงยาวเกือบวา
...
แมนแลว ใชแลว ผาผืนนี้หากแมนถาโพกหัวเจาบาว จอมแสงเอย ผิดจากพี่ ขาไมขอเปนเมียใคร
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 146)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง นางบัวเรือนที่ไดตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะใชชีวิตคูกับจอมแสงเพียงคนเดียว
เทานั้น โดยที่พอแมของบัวเรือนเองก็ใหสิทธิการตัดสินใจของบัวเรือนอยางอิสระ บทบาทการเลือกคูครองไดอยางอิสระ โดย
ไมถูกบังคับกีดกันจากพอแม พอแมใหสิทธิในการตัดสินใจเลือกคูครองเอง
“จอมแสง ชายงามจอมแสง สูขึ้นเรือนนอนกับขา”นางรั้งเมืองเราเรียก ปากนางเหมือนมีไฟ นาบลง
ตรงไหนตรงนั้นก็รอน จอมแสงรอนผาวไปทั้งตัว
...
“เอาอายพันออกไปกอนกูจะนอนกับชายผูนี้” อายพันถูกลากแขนลุก งัวเงียสีขี้หูขี้ตา ครั้นรูวานางผูเปน
นายจักนอนชายชูใ หม อายพันก็ออกไปจากหองแตโดยดี นางรั้งเมืองรั้งแขนชายแดนอื่นผูงามกวาชายใดในเชียงดง
นั่งลงแทน นางกลาววา “มาเถอะชายงามชูรัก ปลงรวมนอนเรียงกันเถอะ”
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 293-294)
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จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง การมีอิสระในการเลือกคูนอน ซึ่งโดยปกติทั่วไปแลวผูหญิงจะไมมีสทิ ธิในการเลือกคู
นอนไดเอง สวนมากผูหญิงจะเปนฝายถูกเลือกโดยผูชาย และบางครั้งผูหญิงกลายเปนวัตถุทางเพศเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูชายโดยไมมีทางเลือก แตในเรื่องเมืองลับแลเห็นไดวาผูหญิงจะเปนผูเลือก มีอิสระที่จะเลือกหลับนอนกับชายคน
ใดก็ไดที่นางปรารถนาโดยไมมีขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 บทบาทดานการเมืองการปกครอง
บทบาทดานการเมือง ในเรื่องเมืองลับแลถือวาสตรีมีบทบาททางการเมืองที่โดดเดนมาก เนื่องจากเมืองลับแลเปน
เมืองแมมาย ผูหญิงไดขึ้นเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจเหนือผูชายทั้งปวง ผูหญิงมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองไดอยางเต็มที่
การศึกษาคนควาครั้งนี้พบบทบาทดานการเมืองการปกครองที่ปรากฏ ดังนี้
นานนัก แล ว ปางเมื่ อเลื อ ดดํ า แห ง นางยั ง ลามหลั่ ง ไหล ปรุ ง เลือ ดเปน ยาใส ป ากคนเป น คนผู นั้น หาก
กลายเปนผีเย็น มีแตผีเย็นอยางเดียวที่ตานยันเขาได “ขุนสางมึงเอย วันใดตกสูเงื้อมมือกู กูจักปอนยาใสปากสู
กลายเปนผีเย็น” ฮึดฮัด ขัดของ ตาจองหลุมไฟบนพื้นหลังถั่งถี่ มื้อนั้นยามนั้นผานมาสิบกวาปแลว ตอนนั้นนางยัง
เปนนางอั้วมิ่งเมืองอยู รับใชแมดํ้าปกครองไพรเมือง เชียงดงทั้งเมืองมีนางเปนใหญ ครบขวบระดูดําคราวใด ชุบผี
เย็นหนึ่งครั้ง
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 210)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง นางอั้วมิ่งเมือง คือ อดีตผูปกครองเมืองคนเกาที่เคยมีอํานาจสูงสุดในเมือง มีอํานาจ
ในการครองเมือง ปกครองผูคนภายในเมือง คอยดูแลสิ่งตางๆ ในเมือง คอยทําหนาที่สรางทหารหรือที่เรียกกันในเรื่องวาผีเย็น
ขึ้นมา เพื่อเอาออกไปสูรบปกปองบานเมืองจากศัตรูและเอาไวใชงานตาง ๆ ภายในเมือง
อายพันเอาชิ้นกวางยางปอนใสปากนาง เลื่อนมืออันใหญอันแรงมาโอบเอวนางกลาววา
“เขาไมบอกขา ขาเปนเพียงชูสู ไมใชขุนเขื่อนเมืองอันใด”
“สูใครเปนขุนเขื่อนเมืองหรือ”
“ขาใครเปน”
“ขุนเขื่อนเมืองลมเลิกไปแตเมื่อขุนลองางเมืองนั้นแลว เชียงดงเมืองนี้คนชายขึ้นเปนใหญไมไดสูก็รู”
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 219-220)
“นางรั้งเมืองสูจะรีบไปไหน มานอนกอน” นางมองเงาชูในแผนทองเหลืองกลาววา
“กูจะรีบไปเปดโรงความเมือง”
“ขาจะไปโรงความเมืองกับสู” อายพันลุกจากแทนนอน นางรั้งเมืองเอาเข็มเขากลัดผาโพก เอียงหัวสองเงา
“สูไปไมได” นางกลาว “ปากจาความเมืองใชการชายชู สูอยูเรือนรอกูสิ่งเดียว”
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 229-230)
จากเนื้อความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทดานการปกครองที่ผูหญิงมีอํานาจเหนือกวาผูชาย ในเมืองลับแลผูหญิงมี
บทบาทในเรื่องการเมืองการปกครองอยางเต็มที่แตผูชายไมมีสิทธิเขารวมในเรื่องของการเมืองการปกครองแมแตนอย
นางรองเมืองทั้งสี่นุงผาดําอันเปนสีแหงนางสรางเมืองทั้งหลาย ผานุงดําคาดปลองเงิน ชายผาสอดเสนเงิน
ผาโพกดําหากสอดเสนเงินดังกัน ฝูงเขาอยูมาสี่สิบเศษ ยังงามกวาวัย ยังมีแกใจฟนเฟอเชื้อหนุม แตละนางมีชูชม
หลาย ผูชายเปนยาอยางหนึ่ง รีตเกาคลองเดิมสืบมาอยางนั้น นางรองเมืองผูหนึ่งกลาววา
“ฝูงขาปากจากับกัน ปากตองกันเปนคําเดียววาเราควรไปรบไทซงใหเขาฉิบหาย ปลอยแตเขายก
มารบเราดั่งนี้เราจักฉิบหาย สูจะวาอยางใดฤานางอั้ว”
“จะเอาหยังไปรบเขา?” นางมิ่งเมืองคนเกาถอนหายใจยาว เหลียวตรองแมด้ํานอยนึงเหมือน
ตัดพอ “แมด้ําเฮย สูละลูกหลานเสียแลวหรือฤาไร ? สูเปนใจกับขุนสางมันฤา”
“ฝูงขาวาเราควรสงคนเสาะสืบ สืบไดวาวันใดขุนสางเขาสุมคนอยูไหนเรายกไปวันนั้น เอาผีเย็น
หมดเมืองออกไปรบเขา”
“สูสี่ปากวาเดียวกันดั่งนี้ก็ดีแลว นางเฒาแกนเมืองทั้งสี่เลาเขาวาฉันใด ? นางรั้งเมืองเลา
เอาเถอะ ฝูงสูปากจากับกูด่ังนี้ก็ดีแลว วันพรุงนี้บอกนางรั้งเมืองเปดโรงความเมือง กูจักนั่งคานหามไปขึ้น
แทนปากจากับสู”
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 226-228)
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“ฝูงสูมากันพรอมก็ดีแลว วันนี้มีเรื่องใหญเปนความเมืองอันใหญอันหนึ่ง นางรองเมืองทั้งสี่บอกกูวาขุนสาง
เขาปลนไทบานขอบแดนตะวันตก ดูรา นางอันเปนใหญเหนือเชียงดงทั้งหลาย เราควรจักเฮ็ดสรางฉันใดเรื่องนี้”
นางรองเมืองผูหนึ่งซึ่งเปนลูกสาวนางอั้วมิ่งเมืองกลาววา “ควรเรายกไปรบปราบฝูงเขาใหพินาศฉิบหายสิ่งเดียว”
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 232)
จากเนื้อความขางตน ไดมีกลาวถึง บทบาทหนาที่ดานการเมืองการปกครองของผูหญิง คือ มีการประชุมเรื่อ ง
การเมือง การวางแผนเรื่องการทําศึกสงครามของเมืองลับแล ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของผูหญิงที่ตองรับผิดชอบตั้งแตการ
ประชุมเรื่องการเมือง การวางแผนการรบ ตลอดจนการนําทัพออกไปสูรบ ผูหญิงมีสิทธิอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง ในขณะที่ผูชายภายในเมืองลับแลไมมีสิทธิในเรื่องการเมืองการปกครองแมแตนอย และไดมีการกลาวถึงแมด้ํา
คือ ตามตํานานของคนในเมืองลับแลเลาขานกันมาวา นางคือผูที่กอรางสรางเมืองลับแลขึ้นมา คนในเมืองลับแลเชื่อกันวา
ทุกคนในเมืองลับแลคือลูกของแมด้ํา แตเดิมนั้นแมด้ําเปนผูชุบเลี้ยงทุกคนขึ้นมา ดังนั้นทุกคนจึงใหความเคารพนับถือแมด้ํา
จากบทบาทหนาที่ดานการเมืองการปกครองในเมืองลับแล จึงตองมีการตําแหนงของนางตาง ๆ ในการปกครองเมือง
ดังนี้
นางมิ่งเมือง คือนางอันเปนใหญสูงสุดมีอํานาจปกครองเมืองสูงสุด มีอํานาจการตัดสินใจในสิ่งตางๆ เชนเรื่องการทํา
ศึกสงคราม มีหนาที่ในการปกครองเมือง คอยดูแลปกปองเมืองใหอยูรอดปลอดภัย บริหารและจัดการสิ่งตาง ๆ ภายในเมือง
เมืองทั้งเมืองจะตกอยูภายใตการควบคุมดูแลของนางมิ่งเมืองโดยไมมีขอแมใด ๆ
นางรั้งเมือง คือนางที่มีอํานาจรองลงมาจากนางมิ่งเมือง มีหนาที่ชวยเหลือและใหการสนับสนุนนางมิ่งเมือง คอย
ดูแลและปกปองเมืองในขณะที่นางมิ่งเมืองไมอยู คอยควบคุมดูแลสิ่งตาง ๆ ภายในเมือง
นางรองเมือง คือนางที่มีอํานาจรองลงมาจากนางรั้งเมือง คอยประจําอยูดูแลภายในเมือง คอยสืบขาวจากศัตรูและ
สงขาวใหกับนางมิ่งเมือง
นางสรางเมือง คือ นางที่คอยชวยเหลือดูแลงานตาง ๆ ภายในเมืองเปรียบไดเหมือนกับขาราชการตาง ๆ นางสราง
เมืองทําหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยของคนในเมือง และทําหนาที่นําคนมาเก็บสวยภายในเมือง
นางเฒาแกนเมือง คือ นางที่มีตําแหนงเปนที่ปรึกษาอาวุโส คอยใหคําปรึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการบานการเมือง
นอกจากนี้ยังมีนางอั้วมิ่งเมือง ซึ่งเปนอดีตนางมิ่งเมืองคนเกาแตตอนนี้ไดเกษียณอายุออกไปแลว ในอดีตเคยทํา
หนาที่ปกครองเมืองและมีอํานาจสูงสุดในเมือง แตปจจุบันมีหนาที่คอยเปนที่ปรึกษาใหกับนางตางๆ และทําหนาที่สอน
คาถาอาคมซึ่งเปนวิชาความรูใหกับนางแกวมิ่งเมืองคนปจจุบัน
นางทั้งหลายในเมืองมีบทบาทหนาที่ในดานการเมืองการปกครอง มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเมือง เชน การวางแผนการรบ และมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง
สรุปและอภิปรายผล จากการศึกษานวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ไดปรากฏบทบาทสตรี จํานวน 4 ดาน ดังนี้
1. บทบาทดานครอบครัว จากการวิเคราะหบทบาทสตรีดานครอบครัวในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดประเด็นศึกษา 3 ประเด็น
คือ บทบาทการเปนมารดา บทบาทการเปนภรรยา และบทบาทการเปนบุตรสาว โดยผูหญิงสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของตนเองได ดี โดยหน า ที่ ห ลั ก ของบทบาทการเป น มารดา บทบาทการเป น ภรรยา และบทบาทการเป น บุ ต สาว คื อ
การรับผิดชอบในเรื่องงานบานงานเรือนเปนหลัก
2. บทบาทดานการศึกษา จากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ไดพบตัวละครหญิงที่รับการศึกษา คือ นางแกว ในเมืองลับแลมีเพียง
ผูหญิงเทานั้นที่จะไดรับการศึกษาและการศึกษาที่ปรากฏอยางเดนชัด คือ การศึกษาเกี่ยวกับความรูเรื่องคาถาอาคมการศึกษา
เกี่ยวกับความรูเรื่องคาถาอาคม สังคมในภูมิภาคนี้เนนการทําพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ เพศหญิงเปนเพศแมผูใหกําเนิด
จึงเปรียบเปนสัญลักษณแสดงความอุดมสมบูรณ บทบาทของผูหญิงจึงเกี่ยวของทั้งในเรื่องพิธีกรรมตาง ๆ รวมถึงความเชื่อของ
กลุมชนที่รักษาขนบประเพณีดั้งเดิม ในเรื่องเมืองลับแลผูหญิงที่มีประจําเดือนเปนสีดําเทานั้นที่ไดรับการศึกษาเกี่ยวกับ
คาถาอาคมตาง ๆ ดั้งนั้นการศึกษาในเรื่องคาถาอาคมและพิธีกรรมจึงสงผลใหผูหญิงมีบทบาทและสิทธิในดานการเมืองในฐานะ
ของการเปนผูนํา
3. บทบาทดานเศรษฐกิจ การศึกษาคนควาครั้งนี้พบบทบาทดานเศรษฐกิจที่ปรากฏ คือ บทบาทดานการประกอบอาชีพ
ผูหญิงภายในเมืองลับแลนอกจากจะมีบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบงานในบานแลวยังมีบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบงาน
นอกบานอีกดวย
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4. บทบาทดานการเมืองการปกครอง จากการศึกษาคนควาพบวาบทบาทการเมืองและการปกครองที่ปรากฏสามารถแบงออกได
2 ประเด็นคือ บทบาทดานสิทธิการเลือกคูครองและบทบาทดานการเมืองการปกครอง ผูหญิงในเมืองลับแลมีสิทธิเสรีภาพในเรื่อง
ตาง ๆ ตั้งแตสิทธิในการเลือกคูครองเอง และสิทธิในดานการเมืองการปกครอง ในเรื่องเมืองลับแลถือวาสตรีมีบทบาททาง
การเมืองที่โดดเดนมาก มีการสรางและกําหนดใหผูหญิงมีตําแหนงและหนาที่ตาง ๆ ภายในเมือง เนื่องจากเมืองลับแลเปนเมือง
แมมาย ผูหญิงไดขึ้นเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจเหนือผูชายทั้งปวง ผูหญิงมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองไดอยางเต็มที่ ผูหญิงมี
บทบาทในเรื่องการเมืองการปกครองที่ในขณะที่ผูชายไมมีสิทธิเขารวมในเรื่องของการเมืองการปกครองแมแตนอย
จากผลการวิเคราะหบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ที่ปรากฏทั้ง 4 ดาน คือ
บทบาทดานครอบครัว บทบาทดานการศึกษา บทบาทดานเศรษฐกิจ และบทบาทดานการเมืองและการปกครอง ซึ่งทําให
เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของบทบาทสตรีไทยภายในเรื่องนี้ คือ ผูหญิงไดเขามามีบทบาททางดานตาง ๆ เหมือนผูชาย
สามารถทําหนาที่ตาง ๆ ไดดีไมแพผูชาย สอดคลองกับทัศนะของนักวิชาการที่มีความรูความเขาใจพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต คอนขางจะมีความเห็นสอดคลองกันถึงลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภาคนี้ ที่แมจะให
ความสําคัญกับเครือญาติทั้งฝายชายและหญิงแตก็นิยมใหความสําคัญกับการสืบเชื้อสายทางฝายหญิง โดยเฉพาะการใหฝาย
ชายไปอยูกับครอบครัวฝายหญิงหลังแตงงาน (Matrilocality) อันเปนประเพณีที่ยังคงมีอยูในสังคมชนบทไทย (ปรานี วงษเทศ
, 2544, หนา 351)
ในนวนิยายเรื่องนี้จะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดจากนวนิยายเรือ่ งอื่น ๆ คือ แมวาผูแตง มาลา คําจันทร ทานจะ
เปนผูชายแตไดกําหนดใหตัวละครผูหญิงเปนตัวละครหลัก มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง เหตุการณสําคัญตางๆ ในเรื่องมี
ตัวละครหญิงเปนผูดาํ เนินเรื่องเปนหลัก ไดกําหนดใหตัวละครหญิงในเมืองลับแลมีบทบาทหลัก คือ บทบาททางดานการเมือง
การปกครอง มีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนาํ และไดกําหนดใหผูชายอยูในฐานะที่เปนรองกวาผูหญิงในทุกเรื่อง คือ ผูชายไมมี
สิทธิ์ในเรื่องการเมือง ไมมสี ิทธิ์ไดรบั การศึกษา และไมมีอิสระในการเลือกคูครองเอง ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาแมแตผูชาย
เองก็ไดยอมรับวาผูหญิงก็สามารถทําบทบาทหนาที่ในดานตาง ๆ ไดดีไมตางจากผูชาย
ตัวละครหลักในเรื่องนี้ไดมีการสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของสตรีในเมืองลับแลที่มีบทบาทดานตาง ๆ แตกตางไปจาก
ในนวนิยายเรื่องอื่น ๆ โดยเนนใหผูหญิงมีบทบาททางดานการเมืองการปกครองและดานการศึกษาเปนสําคัญ จึงทําใหเมืองลับ
แลตกอยูภายใตการปกครองดูแลของผูหญิง ภาระความรับผิดชอบตาง ๆ ภายในเมืองลับแลเปนของผูหญิงทุกเรื่องตั้งแตเรื่อง
ชีวิตความเปนอยูของคนในเมืองไปตลอดจนถึงเรื่องการเมืองการปกครองก็ยังเปนบทบาทหนาที่ของผูหญิงที่ตองรับผิดชอบจึง
ทําใหบทบาทของสตรีในเรื่องโดดเดนกวานวนิยายในยุคสมัยที่ผานมา
ขอเสนอแนะ
นอกจากการวิเคราะหบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของมาลา คําจันทร ในการศึกษาคนควาครั้งนี้
ผูสนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการวิเคราะหองคประกอบดานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงใหเห็นภาพรวมที่เดนชัดในนวนิยาย
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” สามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณและ
คําสันธาน เมื่อทําหนาที่เปนคําวิเศษณ “然后” จะวางไวหนาประโยคมีหนาที่เชื่อมความสัมพันธ จัดเปนคําวิเศษณชนิดเชื่อมคํา เมื่อ
ทําหนาที่เปนคําสันธาน “然 后” มีหนาที่แสดงการเชื่อมโยงการกระทําที่ตอเนื่องสองการกระทํามีความหมายวา“แลว”“หลังจาก”
“จากนั้น”สามารถปรากฏลําพังหรือใชรวมกับคําอื่นได การศึกษาวิเคราะหคําวา “然后”ในภาษาจีน ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
วิเคราะหวากยสัมพันธ อรรถศาสตรและหนาที่ของคําวา“然后” ในระดับปริจเฉท ผูวิจัยใชขอมูลจากฐานขอมูลภาษา CCL (Center
for Chinese Linguistics PKU) ,BCC(CLCU Corpus Center) และบทภาพยนตร ผลการศึกษาพบวา เมื่อ “然后” ทําหนาที่ใน
ระดับปริจเฉทมีหนาที่ดังนี้ คือ (1) ดานการเชื่อมโยงทําหนาที่ในการเริ่มหัวขอสนทนาดําเนินการสนทนาและจบการสนทนา (2) ดาน
การปฏิสัมพันธมีหนาที่แสดงการรับผลัดและ (3) ดานวัจนกรรมมีหนาที่กระตุนใหผูพูดดําเนินผลัดอยางตอเนื่องโดย “然后” เมื่อทํา
หนาที่เปนดัชนีปริจเฉทมักจะปรากฏในตําแหนงหนาอนุพากย ตนประโยคและทายประโยค
คําสําคัญ: ภาษาจีน “然后” คําสันธาน ดัชนีปริจเฉท หนาที่
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” เปนคําที่มีการใชมากทีส่ ุดเปนหนึ่งใน 40 อันดับคําที่นักศึกษาตางชาตินิยมใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน (庞
恋 蕴 , 2010) การศึกษาคําวา “然 后” มีการศึกษาในหลายมุมมอง แตการศึกษาในระดับปริจเฉทยังมีไมมากนัก
การศึกษาคําวา “然后” ในระดับปริจเฉททําใหพบวา “然后” มีหนาที่ในระดับปริจเฉทในดานตางๆ โดยนักวิชาการได
ใชทฤษฎีและมุมมองในการศึกษาที่ตางกัน เชน นักภาษาศาสตรจีน Fang Mei (2000) ไดใชมุมมองการแปรทางภาษาศึกษา
คําวา “然后” ไดผลการศึกษาที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการวา เมือ่ “然后”
มีการแปลงทางไวยากรณ คําที่มกั
ปรากฏกับคําวา “然后” มักถูกละไปโดยผลงานวิชาการที่ศึกษาหนาที่ของคําวา “然后” มีการใชคําเรียกที่แตกตางกัน
ตามมุมมองที่ศึกษา เชน Ma Guoyan (2010) ศึกษาคําวา “然后” จากมุมมองวาทศาสตร พบวา “然后” มีหนาที่ใน
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การจัดระบบขอความและแสดงการโตตอบ Liu Yuyan (2011) ศึกษา “然后” จากมุมมองทฤษฎีการเรียนรูภ าษาที่สอง
พบวา หนาที่ของคําวา “然后” ในการแสดงถึงการเรียนรูภาษาที่สองจะใชในการดําเนินเนื้อหา ทั้งนี้การศึกษาจากมุมมอง
เดียวกันแตศึกษาจากขอบเขตขอมูลที่ตางกันก็อาจไดผลที่ตางกัน เชน ผลการศึกษาของ Pu Zhenyu (2006) ศึกษาหนาที่
ของคําวา “然后” จากมุมมองปริจเฉทวิเคราะหโดยใชฐานขอมูลมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ประเทศจีน พบวา “然后” มีหนาที่
จัดระบบคําพูดและแสดงกระทํา สวน Hu Yujing (2008) ศึกษาหนาที่ของคําวา“然后” จากมุมมองปริจเฉทวิเคราะหโดย
ใชฐานขอมูลภาษาพูดและภาษาเขียน พบวา “然 后” มีหนาที่ในการเริ่มสนทนาและการกักการสนทนาผูวิจัยเห็นวา
การศึกษาคําวา“然后”แบบครอบคลุมทุกดานจะทําใหสามารถอธิบายการใชคําวา “然后” ไดครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหวากยสัมพันธ อรรถศาสตรและหนาที่ของคําวา “然 后” ในระดับ
ปริจเฉท โดยผูวิจัยไดใชขอมูลจากฐานขอมูลภาษา CCL(Center for Chinese Linguistics PKU),BCC(CLCU Corpus
Center) และบทภาพยนตรที่ไดรบั ความนิยมจํานวน 2 เรื่องคือ《人再囧途之泰囧》(ภาพยนตรจีนเรื่องแกง
มวนปวนไทยแลนด) และ《 狼 图 腾 》(ภาพยนตรจีนเรื่องเพื่อนรักหมาปาสุดขอบโลก)ในการวิเคราะหการปรากฏ
ความหมาย และหนาที่ของคําวา“然后”
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงผลการศึกษาของคําวา “然后” ออกเปน 3 ดานคือ ดานวากยสัมพันธ ดานอรรถศาสตร และดาน
หนาที่ในระดับปริจเฉท ดังนี้คือ
1. ดานวากยสัมพันธ
ผูวิจัยพบวาคําวา “然 后” ที่ปรากฏใชในภาษาจีนสามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณและคําสันธานได “然 后
”ปรากฏในตําแหนงตนประโยค/วลี หนาอนุพากยและปรากฏเดี่ยวในภาษาพูดสามารถปรากฏลําพัง ปรากฏรวมกับคําอื่นๆ
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》รวมทั้งนักวิชาการ
หลายทาน เชน Ma Qingzhu&Wanghongbin(2004) และLu Jianming(1999) ไดนําคําวา “然后” จัดไวในประเภท
คําวิเศษณบอกเวลาดังตัวอยางตอไปนี้
（2）找到希望然后放大，然后收获。
เมื่อพบเจอกับความหวัง แลวก็ทําให(ความหวัง)ใหญขึ้น แลวก็ซึมซับ(โอกาส)
(อางอิงจาก 朴珍玉,2006:5)
ทั้งนี้คําวิเศษณและคําสันธานในภาษาจีนมีทั้งความเหมือนและความแตกตางกันที่แยกออกจากกันไดยาก ทําใหการ
จําแนกคําในพจนานุกรมมีความแตกตางกันโดยเมื่อ “然后” ทําหนาที่เปนคําวิเศษณจะใชในการขยายคํากิริยา คําคุณศัพท
และคําวิเศษณอื่นๆ เพื่อใชบอกเวลาและลําดับ เมื่อ “然后” เปนคําสันธานจะสามารถใชในการเชื่อมระหวาง 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》พจนานุกรมภาษาจีนปจจุบัน《现代汉语词典》และพจนานุกรมมาตรฐาน
ภาษาจีนปจจุบัน《现代汉语规范词典》รวมทั้งนักวิชาการหลายทาน เชน Lv Shuxiang (1944), Fang Mei
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(2000), Xing Fuyi (2001) และ Zhou Gang (2002) ไดระบุวา“然后”เปนคําสันธานมีหนาทีเ่ ชื่อมโยงระหวางเหตุการณ
สองเหตุการณที่ตอเนื่องกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
（1） 先讨论以下，然后再作决定。
อภิปรายกันกอน แลว คอยตัดสิน
《现代汉语八百词》
จากตัวอยางขั้นตน “然 后” ทําหนาที่เปนคําสันธานแสดงความเชื่อมโยงระหวางเหตุการณสองเหตุการณ
ที่ตอเนื่องกัน กลาวคือ การอภิปรายกอน แลวคอยทําการตัดสินใจทีหลัง
1.2 ตําแหนงที่“然后” ปรากฏในประโยค
“然后” มักปรากฏในตําแหนงตนประโยค/วลี หนาอนุพากยและปรากฏเดี่ยวในภาษาพูด
1.2.1 ตําแหนงตนประโยคหรือวลี
ตําแหนงตนประโยค/วลี มักปรากฏในรูปแบบการกระตุนผูพูดอีกผูหนึ่งใหดําเนินผลัดตอ ดังตัวอยางตอไปนี้
（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》(บทภาพยนตรจีนเรื่องเพื่อนรักหมาปาสุดขอบโลก)
1.2.2 ตําแหนงหนาอนุพากย
การปรากฏคําวา“然后”ในตําแหนงหนาอนุพากย มักปรากฏในรูปแบบการบรรยาย 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。
หยดสิ่งนีล้ งไปสองหยด—สุดยอดน้ํามัน
หลังจากนั้นนายก็จะพบวาเข็มน้ํามันของนายเต็มดวย
พลังงานทดแทน
《人再囧途之泰囧》(บทภาพยนตรจีนเรื่องแกงมวนปวนไทยแลนด)
1.3 ลักษณะโครงสรางที“่ 然后”ปรากฏ
“然后”มีการปรากฏลําพัง ปรากฏรวมกับคําอื่นๆและซ้ําคํา ดังตัวอยางดังตอไปนี้
1.3.1 การปรากฏลําพัง
การปรากฏลําพัง หมายถึง การไมปรากฏรวมกับคําที่มักปรากฏรวมกัน
（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… ขี่ชางสักครั้ง วายน้ํา… ไหวพระ แลวก็ทาสูกับนักมวยไทยมืออาชีพ
《人再囧途之泰囧》(บทภาพยนตรจีนเรื่องแกงมวนปวนไทยแลนด)

24

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

24

1.3.2 การปรากฏรวมกับคําอื่นๆ
“然后”เมื่อทําหนาที่เปนคําสันธาน มักปรากฏรวมกับคําวิเศษณและคําสันธานที่มีความหมายถึงการบอกลําดับ“
先”(กอน)“首 先”(กอนอื่น)“再”(อีก)“又”(อีก)“还”(ยังคง)และ“才”(ถึงจะ)โดยจะพบในโครงสราง “先/首 先
……,然后……”และ“然后+再/又/还/才” ดังตัวอยางตอไปนี้
（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 มีที่พักอาศัยในระดับหนึง่ กอน แลวถึงจะสามารถมีสวนรวมตางๆดาน
การเมือง วิทยาศาสตร การสอน ศิลปะและศาสนาได
(ฐานขอมูลภาษา CCL )
นอกจากนี้ในภาษาพูด “然后” ยังปรากฏรวมกับคําเสริมน้ําเสียงตางๆเชน คําวา “呢”(ละ) “吧” (เถอะ) “
嘛”(คําเสริมน้ําเสียง) ประกอบเปนวลี “然后呢” , “然后吧”และ“然后嘛” ซึ่งมีความหมายแสดงความ
ตอเนื่องซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคําลงทายและปริบทขณะทีผ่ ูพดู กําลังกลาวถอยนั้นๆ มีความหมายวา หลังจากนั้น จากนั้น
และ ตอจากนั้น เปนตน
1.3.3 การซ้ําคํา
การซ้ําคําคือการใชคําวา“然 后”มากกวาหนึ่งครั้งขึ้นไป มักเกิดจากการทีผ่ ูพูดรูสึกประหมาหรือเกิดจากการที่ผู
พูดตองการยืดระยะเวลาการพูดออกไปเพื่อคิดคําที่จะพูดตอ
（9）不乐意去，然后，然后呢？
ไมอยากไป อยางนั้น อยางนั้นแลว
(ฐานขอมูลภาษา 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 เธอเปนดาวของชั้นเรา ถาหากไมใชเธอที่อยากจะเขาเรียน ครึ่งหนึ่งวิชาเรียน
ของปสี่ฉันคงจะไมไปเขาเรียน ตองขอขอบคุณเธอกอน แลวก็ แลวก็ ขอถามวาเรื่องอะไร
คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเธอ
(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” ใชประสมกับอักษรตัวอื่นเปนคําวา“然则、然后
、然且”โดยอักษร “然” สามารถปรากฏลําพังแสดงถึงการ
กลับเปลี่ยนความหมายหลังอักษรคําวา “然” ปรากฏเหตุการณเรื่องราวตอเนื่อง ดังนั้นหลังอักษร“然”เติมอักษร“后
”เปนคําวา“然后”ใชหมายถึงเรื่องราวที่เกิดตอเนื่องกันเปนลําดับ โดย Ma Jianzhongกลาววา คําวา“然后”เปนคําที่ใช
เชื่อมแสดงความสัมพันธดังตัวอยางดานลางนี้
（11）“是故学然后知不足,教然后知困。”
ไดเรียนแลวจึงเห็นวาความรูนอย เมื่อไดสอนแลวจึงไดรูถึงอุปสรรค
(《礼记·学记》คัมภีรวาดวยเรื่องพิธีกรรม ลัทธิขงจื่อ )
กลาวไดวา ความหมายของคําวา“然 后”คือเปนคําที่ใชเชื่อมแสดงความสัมพันธ บอกการเกิดเหตุการณหนึ่งขึ้น
และมีอีกหนึ่งเหตุการณเกิดตามมา นอกจากนีห้ นังสือพจนานุกรมคําไมแท《 现代汉语虚词词典》ระบุวา “
然后” สามารถใชบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือ เรื่องราวที่ยังไมเกิดขึ้น ใชกลาวถึงลําดับเหตุการณและเวลากอนหลัง โดย
มีเงื่อนไข เหตุและผลเปนนัยดังตัวอยางตอไปนี้
（12）我们准备先在实验田里试种, 然后再推广到大田。
พวกเราเตรียมไววาจะทดลองปลูกในแปลงทดลอง จากนั้นคอยขยายไปยังแปลงใหญ
（13）先是刮了几天风, 然后又下了几天雨。
กอนหนานี้คือมีลมพัดมาหลายวัน จากนั้นก็มีฝนตกตออีกหลายวัน
จากตัวอยางขั้นตน“然后”ทําหนาที่บอกลําดับเหตุการณขั้นตอนและเวลากอนหลัง โดยมีเงื่อนไขเหตุและผลของ
การเกิดลําดับเหตุการณโดยในตัวอยางที่ (12) เปนเหตุการณที่ยังไมไดเกิดขึ้นและในตัวอยางที่ (13) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
แลว
3. ดานวัจนปฏิบัติศาสตร
หนาที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตรของคําวา“然 后”มีผูศึกษาวิจัยเอาไวจํานวนมากโดยหนาที่ของคําวา“然 后” มี
ความแตกตางกันตามมุมมองและหลักการที่ใชวิเคราะหดังตารางที่ 1 ดานลางนี้
ตารางที่ 1 การศึกษาหนาที่คําวา “然后”ในมุมมองตางๆ
ชื่อผูวิจัย
ป
มุมมอง/ทฤษฎี
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ฐานขอมูลภาษาพูดและภาษา
เขียน
ฐานขอมูลภาษาพูดของวัยรุน
ในเมืองปกกิ่งที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน8.22ชั่วโมง
ฐานขอมูล SCOUT
การอัดเทปเสียงการพูด

หนาที่ของคําวา “然后”
-การทําใหผลัดตอเนื่อง
-เปลี่ยนหัวขอการสนทนา
-จัดระบบคําพูด
-แสดงกระทํา
-การเริ่มสนทนา
-การกักการสนทนา
-บอกลําดับ
-ยกตัวอยาง
-เริ่มหัวขอสนทนา
-การจัดระบบขอความ
-การโตตอบ
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Liu Yuyan

Huang
Chao
Yi Ping

Zhang
Faxiang

2011 ทฤษฎีการเรียนรู
ภาษาที่สอง

ฐานขอมูลภาษาจีนCCL
-ดําเนินเนื้อหา
วรรณคดีจีนปจจุบัน
หนังสือพิมพ วารสาร เทปการ
พูดภาษาจีน
2011 ทฤษฎีพัฒนาการทาง รายการ《 杨 澜 访 谈 -บอกความสัมพันธเหตุและผล
ความคิด
-บอกความสัมพันธไปดวยกัน
录》
-บอกความสัมพันธในเชิงรับสงกัน
-บอกความสัมพันธยอนกลับ
2013 การเรียนรูภาษาที่
รายการโทรทัศน《 世 界 -จัดระบบคําพูด
สอง
大 不 同 》และรายการ -แสดงกระทํา
ทฤษฎีการวิเคราะห แขงขันภาษาจีนสําหรับ
ขอผิดพลาด
ชาวตางชาติ Chinese Bridge
2015 ทฤษฎีความสัมพันธ การบันทึกการสนทนากับ
-จัดระบบคําพูด
นักศึกษาตางชาติ

จากตารางขั้นตนจะเห็นไดวา การศึกษาหนาที่ของคําวา“然后”มีการศึกษาจากหลากหลายมุมมองทําใหผลการศึกษา
ดานหนาที่มีความแตกตางกัน ผูว ิจัยมีความเห็นวา สามารถศึกษาหนาที่ของคําวา “然 后”จากระดับปริจเฉทเพื่อศึกษา
หนาที่ไดกวางขึ้น โดยใชการศึกษาหลายมุมมอง ทั้งนี้ผูวิจัยใชทฤษฏีเชื่อมนัย(Coherence Theory) ทฤษฏีความสัมพันธ
(Relevance Theory) และทฤษฎีวจั นกรรม (Speech Act Theory) มาใชวิเคราะหหนาที่ทางปริจเฉทของคําวา“然后”
โดยใชทฤษฏีเชื่อมนัยมาอธิบายความเชื่อมโยงระหวางหนวยถอย ใชทฤษฏีความสัมพันธมาอธิบายหนาที่ของดัชนีปริจเฉทที่มี
สวนชวยใหผูพูดและผูฟงสื่อสารกันไดอยางเขาใจ ใชทฤษฎีวัจนกรรมมาอธิบายหนาที่ที่เกิดจากการใชภาษากับการกระทํา
จากการศึกษาขั้นตนพบวาหนาทีท่ างปริจเฉทของคําวา“然后” มีหนาที่หลักอยูส องประการคือ หนาที่แสดงความเชื่อมโยง
และหนาที่แสดงปฏิสัมพันธ โดยทั้งสองหนาที่นี้มีความเชื่อมโยงกัน
3.1 หนาทีแ่ สดงความเชื่อมโยง
หากหนึ่งหนวยถอยคํา(utterance) มีความสัมพันธกับหนวยถอยขางหนา แสดงวาหนวยถอยนั้นมีความเชื่อมโยงกัน
(Hovey&Maier,1990 อ า งอิ ง ใน 莫爱屏,2002:22) การเชื่ อ มโยงคื อ ความสั ม พั น ธ ต า งๆที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งถ อ ยคํ า
ประโยค และความหมาย (Richards et al,1985:45 อางอิงใน 莫爱屏, 2002: 22) โดยถอยคําที่ถูกกลาวออกมามักจะ
แสดงถึงมุมมองแนวความคิดของผูพูด การกลาวถอยคําเปนการทําใหบรรลุวัต ถุประสงคของการสนทนาโดยหนาที่ทาง
ปริจเฉทของสัญลักษณที่ใชเพื่อชวยใหผูฟง/ผูอานสามารถวิเคราะหความสัมพันธของหนวยถอยได จะเรียกวา ดัชนีปริจเฉท (莫爱
屏, 2002:22) ทั้งนี้ Blakemore (1987) กลาววา ดัชนีปริจเฉทมีหนาที่สําคัญในการทําใหผูฟง/ผูอานเขาใจในบริบทนั้นๆ
เปนตัวนําชี้ สามารถทําใหผูฟงเขาใจและดัชนีปริจเฉทยังมีหนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนวยถอยอีกดวย
ดัชนีปริจเฉทสามารถแบงหนาที่ไดตามลักษณะการเชื่อมโยงออกเปนหนาที่การตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอสนทนา หนาที่
ดําเนินการสนทนา และหนาที่สรุป/จบการสนทนา
3.1.1 “然后”กับหนาที่การตั้งหัวขอ /เริ่มหัวขอสนทนา
การตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอการสนทนา หมายถึง การนําสิ่งที่จะพูดคุยกันมาตั้งเปนหัวขอการสนทนา อาจเปนเนื้อหาที่
ไมเคยปรากฏในการสนทนากอนหนา แตวาอยูในขอบเขตความคิดของผูพูดและผูฟง (方梅,2000:463) “然后”เปนดัชนี
ปริจเฉทที่ผูพูดเลือกใชในการทําหนาที่ตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอการสนทนา แสดงความตอเนื่องของเนื้อหาความสัมพันธสอดคลอง
เห็นดวย กับผลัดสนทนากอนหนา หรือ อาจจะเปนหัวขอที่แสดงถึงการไมเห็นดวย 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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สิ่งที่สูญเสียไป คือสิ่งที่ควรคาแกการระลึกถึงเสมอ คนที่รักอยางสุดหัวใจ ตอนนี้คุณอยูที่ไหน หลังจากฉันฟงเพลง
นี้ หันหนากลับไปยังเงาที่เงียบสงบ และแอบเช็ดน้ําตาที่ขอบตาของฉัน
(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo)
ขณะที่ผูพูดไดกลาวถึงความเศราของผูพูดนั้นไดใชเนื้อรองของเพลงมาแสดงถึงอารมณเศรา และในถอยคําที่กลาว
ตอมา ผูพดู ตองการเริ่มหัวขอเพื่ออธิบายเพิ่มเติม หรือ แสดงภาวะของผูพูด จึงใชคําวา “然后”มาขึ้นตนหนวยถอยนั้นและ
กลาวถึงภาวะของตนเองหลังจากทีไ่ ดยินเพลงดังกลาว
3.1.2 “然后”กับหนาที่ดําเนินการสนทนา
หนาที่การดําเนินการสนทนาสามารถแบงยอยไดเปนหนาที่ดําเนินหัวขอการสนทนา หนาที่เปลี่ยนหัวขอการสนทนา
หนาที่ดึงหัวขอการสนทนากลับมา หนาที่กักผลัด หนาที่อธิบาย หนาที่แสดงการเปรียบเทียบ โดยหนาที่ดําเนินการสนทนานี้
เกิดโดยผูพูดที่กําลังกลาวถอย หรือ ผูพูดผูรับผลัด
หนาที่ดําเนินหัวขอการสนทนา
หนาที่ดําเนินหัวขอการสนทนา คือ ผูพูดใชดัชนีปริจเฉทมาชวยเพื่อใหตนเองไดรับผลัดการพูดหรือเพื่อดําเนินการ
สนทนาในผลัดของตนเองไมใหผูอนื่ มาแยงผลัดไปได(方梅,2000:466) โดยคําวา“然后” ในระดับปริจเฉทมักทําหนาที่
แสดงความสัมพันธดานเวลา เงื่อนไข เหตุและผล การเพิ่มเติมขอมูล การขยายความ การใหเลือก การยกตัวอยาง เพื่อทําให
ดําเนินหัวขอการสนทนาได(李倩,2013:135) เชนตัวอยางดังตอไปนี้
(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！
ทั้งๆที่รางกายงวงมาก แตสมองกลับตื่นตัวนอนไมหลับ ปวดทอง รูสึกทรมานมาก อีกสักครูยังตองเขาเรียน
กลับมาก็ตอ งมาเขียนสรุป วันหยุดก็ยังตองหาขอมูลตีพิมพ สัปดาหหนายังตองสอบ แลวก็ยังตองเตรียมนําเสนอ
บทความ แลวก็เปนสัปดาหแหงการสอบ ฉันรูส ึกกังวลมาก
(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo)
ตัวอยางที่ (15) ผูพูดใชคําวา“然后”มาเชื่อมตอความรูสึกเปนกังวลในเรื่องราวๆตางๆ ใชดําเนินหัวขอความเปน
กังวลของตนเอง
หนาที่เปลี่ยนหัวขอการสนทนา
หนาที่เปลี่ยนหัวขอการสนทนาคือ การที่ผูพูดมีจุดมุงหมายเปลี่ยนหัวขอเดิมไปเปนหัวขอใหม ดังตัวอยางที่ （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 มีความคิดที่ลึกซึ้ง พวกเราจะใชเวลาอีกสองคาบในการสอน จากนั้นก็จะกลับมาสอน
(ปรัชญา) จีน ปรัชญาจีนที่มีมาหลายพันปเปนอยางไร
“然后”วางไวตําแหนงหนาอนุพากย เปนดัชนีที่ใชแสดงการเปลี่ยนหัวขอการสนทนาจากปรัชญาของอินเดียมา
เปนปรัชญาของจีน โดยผูพูดยังดําเนินการสนทนาอยู
หนาที่ดึงหัวขอการสนทนากลับมา
ในขณะที่สนทนาผูสนทนาและผูร ว มสนทนาอาจมีการพูดออกนอกหัวขอเรื่องราวที่กําลังสนทนา หรืออาจเกิดจาก
การถูกพูดแทรกทําใหตองหยุดการสนทนาในหัวขอการสนทนานั้น ในกรณีนี้ผูพูดสามารถใช“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。
ฉันก็ไมรเู หมือนกัน แลวก็ฉันก็พูดวา แตเดิมทีฉันก็เปนแบบนี้ไมใชหรือ 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。
หลังจากนั้น ฉันก็พูดวาพรุงนี้ฉันจะไปลองดู ลองดูวาถาหาก(ครู)ไมพบวามีฉันเกินไปหนึ่งคน
ถาอยางนั้นฉันก็จะไปเขาเรียนแบบนี้ ก็นาจะไมมีปญหา
(อางอิงตัวอยางจาก 李倩,2013)
การปรากฏของคําวา “然后 1”เพราะผูพดู ถูกพูดแทรกในผลัดการสนทนากอนหนานี้ จึงใชดัชนีปริจเฉทในการ
ตอบรับ “我不知道” กอนแลวใช“然后 1” ในการดึงบทสนทนากลับมาในหัวขอที่ตนกําลังพูดและ“然后 2”ใชดึง
การสนทนากลับมา หลังจากที่ผูฟง ไดแสดงปฏิกิริยาการตอบรับดวยดัชนีปริจเฉทแสดงการตอบรับ“哦”
หนาที่กักผลัด
หนาที่กักผลัดคือ ขณะกําลังสนทนาผูพูดไดลืมเนื้อหาที่ตองการสื่อสารและกําลังเรียงลําดับขอความ ซึ่งอาจทําให
การสนทนาหยุดไป ผูพดู จึงเลือกใชดัชนีปริจเฉทมากักผลัด ใหผูพูดมีเวลาในการคิดสิ่งที่ตองการสื่อสารหรือแกไขขอมูล ดัชนี
ปริจเฉทที่มีหนาที่กักผลัดก็จะสามารถทําหนาที่ในการทําใหการสื่อสารมีความตอเนื่อง และรักษาผลัดการพูดของผูพูดไวได
（黄超,2011:26）คําวา “然后” ที่ปรากฏทําหนาที่ในการกักผลัดมักปรากฏในรูปแบบของการซ้ําคํา ซึ่งเกิดจากการ
ที่ผูพูดมีอาการตื่นเตน หรือการที่ผูพูดตั้งใจจะขยายเวลาในการพูด
（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...
นึกถึงวิชาที่สอบวันนี้ แยมากเลย (เพื่อนนักเรียน)ที่มรี หัสนักเรียนติดกับฉันทั้งซาย ขวา และหลังไปนั่งขาง
หลังกันหมด แลวฉันก็ ฉันก็ ฉันก็ ขางๆวางเปลาทั้งหมด รูส ึกโหวงเหวง แลวก็แลวก็ ครูก็นั่งอยูดานหลังฉัน
ตลอด
(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo)
ผูพูดตองการบรรยายความรูสึกแยในการสอบโดยตองการบรรยายความรูสึกกังวลอยางตอเนื่องจึงใช“然 后”มา
กักผลัด และดําเนินการสนทนาใหตอเนื่อง
หนาที่อธิบาย
หนาที่อธิบายเพิ่มความ คือ การทีผ่ ูพูดตองการอธิบาย เพิ่มความ แกไขทําใหขอมูลที่ตองการสื่อสารสมบูรณ เพื่อให
ผูฟงลดขั้นตอนการตีความลง หนาที่การอธิบายของคําวา“然后” ปรากฏใชทั้งการอธิบายความเพิ่มเติมของผูพูดเอง และ
การอธิบายความเพิ่มเติมใหกับผูพดู อีกผูหนึ่ง
（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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นายพลพวกที่โดนหลี่ปงตัดสินโทษประหารเพิ่งจะคิดตอตาน เตรียมตอสูแบบตายไปขางหนึ่ง แตวาทหาร
ใหมของหลี่ปงตางก็มีความเกงกาจ ยับยั้งพวกเขาไดอยางงายดาย แลวก็ไมสนใจคําดาทอและขอรองชอง
พวกเขา ก็มี(พวกหลี่ปง)สองคนลาก(พวกเขา)คนหนึ่งออกไปจากเขต
ตัวอยางที่ (19) ผูพูดใชคําวา “然后” มาเพิ่มเติมขอความดานหนา“轻易地就制住了他们”(ยับยั้ง
พวกเขาไดอยางงายดาย) โดยไมสนใจคําดาทอและคําขอรอง
หนาที่แสดงการเปรียบเทียบ
หนาที่แสดงการเปรียบเทียบ คือ การนําขอมูลสองอยางมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางโดยใชดัชนี
ปริจเฉท“然后”ในการเชื่อม
（20） 陈先生：小胖他啊，天天打游戏。
เสี่ยวพั่ง เขานะหรือ (เขา) เลนเกมทั้งวัน
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 ตอนที่ยังเปนหนุม ก็มีเลนบาง หลังจากนั้นตอนนี้ก็ยุงทุกวัน อยากเลนก็ไมมีเวลาเลน
(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo)
ตัวอยางที่ (20) ผูพูดใชคําวา“然后”ในการเปรียบเทียบขอมูลที่มีอยูเดิม โดย“然后 1”เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางเสี่ยวพั่ง“小胖”กับคุณเฉิน“陈先生”สวน“然后 2”คือการที่คุณเฉินเปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปจจุบัน
3.1.3“然后”กับหนาที่สรุป/จบการสนทนา
จากการสํารวจพบวา“然后”ที่ทําหนาที่สรุป/จบการสนทนา พบทั้งรูปแบบการสรุปคําพูดขอตนเอง และ ใชใน
การสรุปคําพูดของผูอื่นดวย
（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？
นี่ ขนาดเพื่อนักเรียนยังตอยได แตก็คิดไมออกเหมือนกันนะวาถาครูทําใหฉันเดือด ฉันก็
อาจจะตอยสักสองหมัด
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。
(หัวเราะและคิด) ไมเคยคิดจะตีครู เคยคิดแควาจะรวมกันทําใหครูโกรธ เพราะวาเดิมทีแลว ก็
ไดยินมาวาอาจารยเวยคอนขางเกง พวกเราก็อยากลองดูสักหนอย หลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งที่ครู
เวยมาสอน ถามพวกเราวาเขาใจไหม พวกเราตางก็พูดวาเขาใจแลว แลวครูเวยก็ถามมาอีก
หนึ่งประโยค แลวอยางไรละ พวกเราตางก็พูดวา ก็ เวยกั่วเจิน ไง
主持人：哦，老师叫“魏国珍”，他们就说“喂（为）果珍”。
ออ ครูชื่อ เวยกั่วเจิน พวกเขาก็เลยพูดวา เวยกั่วเจิน(คําพองเสียงตรงกับชื่อครู)
老师：那广告上，叫“小孩不吃奶怎么办，喂果珍”。
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โฆษณานั้นพูดวา “ถาเด็กไมกินนมแลวจะทําอยางไร ใหปอนเครื่องดื่มTANG” (พองเสียงคํา
วา เวยกั่วเจิน)
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）”。
แลวชั้นเรียนของพวกเราก็มคี ํายอดฮิต คือคําวา “ถาเด็กไมกินนมแลวจะทําอยางไร ใหปอน
เครื่องดื่มTANG”
（《实话实说－魏老师的“良心”》 )
ตัวอยางที่ (21) ผูพูดใชคําวา “然后”ดึงเอาผลจากที่กลาวขั้นตนมาสรุปวา จากเหตุการณขั้นตนเพื่อนๆ นักเรียน
ก็มีคําพูดติดปากคือ “ถาเด็กไมกนิ นมแลวจะทําอยางไร ใหปอนเครื่องดื่ม TANG” ซึ่งพองเสียงกับชื่อครูออกมา สอดคลองกับ
จุดมุงหมายที่จะทําใหครูโกรธเปนการดึงผลสรุปออกมาจากคําพูดขัน้ ตน
3.2 “然后”กับการปฏิสัมพันธของผูพูดและผูฟง
หนาที่ทางภาษาที่แสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง จะปรากฏในผลัดของการสนทนา การใชคําวา“然后”
ในการแสดงการปฏิสัมพันธสามารถใชไดทั้งการรับผลัด การแยงผลัด การดําเนินผลัดและการทิ้งผลัดตัวอยางดานลางนี้เปน
ตัวอยางการใช“然后” ในการทิ้งผลัด 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 ทายประโยคตองการทิ้งผลัดจึงใชคําวา “然后”ในการทิ้งทายขอความเพื่อใหผูฟงตีความไดงายและ
ชัดเจนมากที่สุดวาผูพูดตองการทิ้งผลัด และเมื่อ B ตีความและเขาใจแลวจึงทําการใชคําวา“然后”ในการรับผลัด และ
เพิ่มเติมขอมูล เปนการปฏิสัมพันธระหวางผูพูดคนแรก และผูพูดคนถัดไปโดยใชคําวา“然后”ในการชวยใหผูพูดและผูฟง
สื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 “然后”กับวัจนกรรมภาษา
“然后呢”เปนดัชนีปริจเฉทที่ใชในการกระตุนผูพดู ใหดําเนินการสนทนาตอ สามารถใชแสดงถึงวากําลังตั้งใจฟง
เนื้อหานั้นๆ 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
เรียนรูเ ทคนิคหลักการของสํานักอีส้ ุยแลว หลังจากนั้นละ
罗大伦：然后呢，李东垣并没有成为一个医生。
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หลังจากนั้น หลีต่ งหยวนกลับไมไดเปนหมอ
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 ตอนนัน้ ทุกคนตางก็ชื่นชมหลี่ตงหยวนผานทางเวยปอ 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。
หลังจากนั้นหลีต่ งหยวนในตอนนั้นก็เริ่มรักษาแบบไมหยุด แตวา ตอมาเกิดเรื่องขึ้นใหญมาก
เรื่องนี้เปนเรื่องที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตรจีนเปนอยางมาก
(ฐานขอมูลภาษา CCL)
ในบทสนทนาขั้นตนมีการใชคําวา“然 后 呢”ในการแสดงความสนใจในเนื้อหาของผูพูดอีกคนหนึ่ง เปนการ
กระตุนใหผูพูดอีกผูหนึ่งแสดงการกระทําโดยดําเนินการสนทนาตอ
สรุปผลการวิจัย
ดานวากยสัมพันธหนาที่วากยสัมพันธของคําวา“然后”สามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณ คําสันธานเมื่อ “然后”
ทําหนาที่เปนคําวิเศษณจะใชในการขยายคํากิริยา คําคุณศัพท และคําวิเศษณอื่นๆเพื่อใชบอกเวลาและลําดับ เมื่อ“然后”
ทําหนาที่เปนคําสันธาน“然后”มีหนาที่แสดงเชื่อมโยงการกระทําที่ตอเนื่องสองการกระทําสามารถปรากฏลําพัง ใชรวมกับ
คํ า อื่ น (เช น ใช กั บ คํ า ว า “先”、“首先” 、“又”、“再”、“才”) และใช ซ้ํ า คํ า ได ม ากกว า 2 ครั้ ง
ดานอรรถศาสตร “然后”เปนคําที่ใชเชื่อมแสดงความสัมพันธ บอกการเกิดเหตุการณหนึ่งขึ้นและมีอีกหนึ่งเหตุการณเกิด
ตามมา ดานวัจนปฏิบัติศาสตร“然后”ทําหนาที่ในระดับปริจเฉทเปนดัชนีปริจเฉทมีหนาที่หลากหลายดาน คือ (1) ดานการ
เชื่อมโยง ทําหนาที่ในการเริ่มหัวขอสนทนา ดําเนินการสนทนา และจบการสนทนา (2) ดานการปฏิสัมพันธ ดัชนีปริจเฉทมี
สวนชวยใหผูพูดและผูฟงสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (3) วัจนกรรม ดัชนีปริจเฉทมีหนาที่กระตุนใหผูพูดดําเนินผลัด
อยางตอเนื่อง โดย “然后”ทําหนาที่เปนดัชนีปริจเฉทมักจะปรากฏในตําแหนงตนประโยคหนาอนุพากย และทายประโยค
ตารางที่ 2 สรุปหนาที่ของคําวา “然后”
ดัชนีปริจเฉท “然后”
การเชื่อมโยง ตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอ
สนทนา
ดําเนินการสนทนา

ปฏิสัมพันธ
วัจนกรรม
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การใชละครในการศึกษาสําหรับเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (EF)
The Idea of Using Drama in Education Add Executive Function (EF)
กิตติ มีชัยเขตต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มุงใชละครในการศึกษาสําหรับเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (EF) ที่มีผลตอความคิด อารมณ การกระทําและ
เปาหมาย อันเปนผลดีตอสมองและการเรียนรู พบวา กระบวนการละครเปนเครื่องมือที่ดีตอการฝกฝนทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (EF)
ไดอยางดี
คําสําคัญ: ละครในการศึกษา กระบวนการละคร ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ
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

โลกสมัยใหมที่มีสิ่งเรามากขึ้น และมีความซับซอนในการใชชีวิต ขาวจากสื่อตางๆไดแสดงใหเห็นวาคนใชความรุนแรง
ในการตัดสินใจไมวาจะเปนการทํารายผูอื่นหรือตนเอง หรือทําไมคน ๆ หนึ่งจึงอดทนและประสบความสําเร็จในชีวิตไดมากกวา
อีกคน ตนทุนชีวิตอะไรที่คนหนึ่งมี และอีกคนไมมีเมื่ออยูในวัยเด็ก เยาวชน หรือเปนผูใหญ มีการพบวาคนประสบความสําเร็จ
มีความยับยั้งชั่งใจ สามารถควบคุมกํากับตนเองได บริหารจัดการชีวิตและการงานได คือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้น
เพราะมีทักษะในกระบวนการคิดขั้นสูง (high-level cognitive functions) หรือเรียกเปนศัพทเฉพาะวา Executive
Functions (EFs) (สถาบันRLG, 2558) ทักษะในกระบวนการคิดขั้นสูงเปนผลจากการพัฒนาสมองอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม มีการพบปญหาวาเด็กไทยวัย 3-6 ป จํานวน 243 คน มีปญหา Executive Functions-EF ดาน Inhibit (การ
หยุดคือกอนทํา) หรือไมยับยั้งอารมณมากที่สุด (นวลจันทร, 2558 : 47) และความบกพรองของ EF ในเด็กเล็ก มักจะไม
หายไปเอง แตกลับชัดเจนมากขึ้นเรื่อง ๆ เมื่อโตขึ้น (O’Shaughnessy et at, 2003 Riggs, Blair, & Greenberg, 2003 อาง
ถึงใน นวลจันทร็, 2558 : 14) จากปญหาที่พบ แมไมใชเรื่องใหม แตยังไมพบวามีการใชกระบวนการละครประเภทละครใน
การศึกษามาเปนแนวทางแกไข โดยการสรางกระบวนการเรียนรูใหเหมาะกับ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive
Functions-EF)
ละครในศึกษา (Drama-in-Education)
แนวคิ ด ของละครในการศึ ก ษา (Drama-in-Education) เกิ ด มาจากละครในโรงเรี ย นหรื อ ละครการศึ ก ษา
(Education Theatre) หมายถึ ง ละครทุ ก รู ป แบบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต ใ นโรงเรี ย นจนถึ ’
มหาวิทยาลัย ละครประเภทนี้ไดแก ละครสรางสรรค (Creative Drama) ละครที่ใชเปนสื่อในการสอนDIE/TIE และการแสดง
ละครเวทีโดยเยาวชน (พรรัตน, 2547 : 11) และใชกระบวนการทางการละคร (Drama Process) ตลอดจนการนําความรูใน
การสรางละครมาปรับใชกับการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนเปนรายวิชาทางศิลปะวิชาหนึ่ง หรือเปนเทคนิคการสอนที่
ชวยใหเด็ก ๆ ไดมีประสบการณตรง ในการทํางานและพัฒนาตนเองจากการทํางานกับกลุมเพื่อน และคําวา ละคร “ดรามา”
(Drama) ยังมีความหมายเปนกิจกรรมในหองเรียนที่เนนกระบวนการ (Process) ไมตองการผูชมและมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ผูรวมกิจกรรม (พรรัตน, 2547 : 6-8) ดังนั้น ละครในการศึกษาเปนประเภทหนึ่งของละครการศึกษา
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มีการนิยาม ละคร-ใน-การศึกษา (Drama-in-Education [DIE]) คือกระบวนการการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมทาง
ละครมาปรับใชโดยนักการละครจากประเทศอังกฤษ โดยมี “ครู” เปนผูรับผิดชอบวางแผนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ มี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาผูเรียน แสวงหาแนวทาง ความคิด และการแกปญหาโดยผานการแสดงบทบาทสมมติ (Role-play)
การดนสด (Improvisation) ซึ่งมุงเนนที่การพัฒนาจินตนาการ การทํางานรวมกันของผูเรียนผานการแสดงออก (Acting out)
เสริมสรางความเชื่อมั่น และเรียนรูที่จะรับผิดชอบ และวิเคราะหบทบาทการแสดง และการทํางานอยางมีเหตุผล ขณะที่ทํา
กิจกรรมรวมกับเพื่อนๆในกลุม ละครการศึกษา DIE ตองมีการวางแผนที่ดี และเปนโครงการตอเนื่องในโรงเรียน หัวขอที่ใชใน
การวางแผนนั้น เปนหัวขอที่กอใหเกิดการพัฒนาทางความคิด การใชเหตุผล ความเขาใจผูอื่น การพัฒนาตนเองและกลุม
พัฒนาความคิดในดานสังคม การใชภาษา และการเรียนรูวิชาอื่นๆที่มีประโยชนตอเด็ก ๆ ในกลุม ละครประเภทนี้ไมตองการ
ผูชม แตหากมีการตกลงกันระหวางผูนํากลุม (ครู) กับผูรวมกิจกรรม ก็สามารถพัฒนาจนเปนการแสดงละครเวทีแบบเต็ม
รูปแบบได (พรรัตน, 2547 : 12-13)
อยางไรก็ตาม ละครการศึกษา อีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกวา ละครสรางสรรค (Creative Drama) สมาคมการละคร
เพื่อการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดนิยามละครสรางสรรค หมายถึงรูปแบบของละครชนิดหนึ่งที่เกิดจาการดนสด
(Improvisation) การไมพยายามอวดผูชม (Non-exhibitional) และการใชกระบวนการเรียนรู (Process-centered) โดยมี
ผูนํา (หรือครู) เปนผูชวยชี้นําใหผูรวมกิจกรรมไดใชจินตนาการเพื่อการเลนบทบาทสมมติเพื่อสะทอนถึงประสบการณของ
มนุษย ผูนํามีหนาที่ชวยเหลือและชี้นําใหผูรวมกิจกรรมนั้นสํารวจขอมูลพัฒนาวิธีการแสดงออก เพื่อสื่อสารความคิดและ
ความรูสึก โดยการใชละครซึ่งเกิดจาการดนสดดวยทาทางและคําพูด เพื่อที่จะคนหาความหมาย หรือสัจธรรมอันเกี่ยวกับ
ประสบการณชีวิต (ปาริชาติ, 2546 : 35) และละครสรางสรรค (Creative Drama) เปนละครที่ใชในการศึกษา (Drama-inEducation) เนนที่ กระบวนการเรียนรูผานการสมมติบทบาทภายใตบรรยากาศที่ปลอดภัย และเนนอิสรภาพในการคิด และ
การแสดงออกของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถแสดงออกซึ่งจินตนาการ และความคิดสรางสรรคโดยใชทักษะทางดานรางกาย
อารมณ ภาษา และทักษะดานการคิดวิเคราะห ตีความ ตลอดจนทักษะของการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งรวมถึงทักษะการจัดการ
กับปญหา (ปาริชาติ, 2546 : 10)
ถึงแม ละครในการศึกษาและละครสรางสรรคแตกตางในดานพัฒนาการและไมไดเปนศัพทที่เกิดจากประเทศ
เดียวกัน” (พรรัตน, 2547 : 10) ละครสรางสรรค (Creative Drama) ถือกําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนละครใน
การศึกษา (Drama-in-Education) ถือกําเนิดในในประเทศอังกฤษนั้น แตมีลักษณะรวมกันที่จุดประสงคของการใชกิจกรรม
ละครใหเปนไปเพื่อการพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ และเปนนวัตกรรมในการสอนและบูรณาการเนื้อหาความรูในวิชาการตาง ๆ
เนน “กระบวนการ” ในการจัดกิจกรรมอยางมีขั้นตอนใหผูเรียนหรือรวมกิจกรรมผานทักษะดานศิลปะการละคร ทั้งไมสนใจที่
จะสรางผลงานการแสดงที่สมบูรณแบบเพื่อนําเสนอตอผูชม (ปาริชาติ, 2546 : 28-29) ดังนั้น ละครในการศึกษา(Drama-inEducation)และละครสรางสรรค (Creative Drama) เปนสิ่งเดียวกันทางจุดประสงคและลักษณะรวมกัน เพราะละครทั้งสอง
ประเภทเปนการเนนกระบวนการเพื่อพัฒนาการเรียนรู สรางทักษะ และสมรรถนะในดานตาง ๆ ของผูเรียนมากกวาการผลิต
ละครหรือการจัดแสดงละคร
กระบวนการเรียนรูของเอ็ดการ เดล พบวาการเรียนในเชิงรุก (Active) หรือการปฏิบัติ (Doing) ที่จะทําใหผูเรียน
จดจําสิ่งที่เรียนรู (Retention) ไดถึง 90 เปอรเซ็นต ของสิ่งที่ไดปฏิบัติและพูด ถึงเวลาจะผานไปสองสัปดาห คือ การเรียนรู
แบบการไดปฏิบตั ิกับของจริง การไดปฏิบัติกับวัตถุจําลองและการแสดงละคร เปนการเรียนรูที่ไดผลดีเยี่ยมกวาวิธีการเรียนรู
อีก 9 วิธี ไดแก การบรรยาย การอภิปราย ศึกษานอกสถานที่ ชมการสาธิต นิทรรศการ ภาพยนตร ภาพนิ่ง ทัศนะสัญลักษณ
และวัจ นะสั ญ ลั กษณ (ปาริช าติ, 2546, 2-3) การเรี ยนรู ผา นประสบการณ จ ากศิ ล ปะการละครจึ ง เป น วิธี ก ารที่ ล ะครใน
การศึกษามุงเนน “กระบวนการ” โดยมีบทบาทเปน “เครื่องมือเพื่อการเรียนรูและการพัฒนา” ทั้งในการศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัย” (พนิดา, ภาสกร, รัศมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 6) และศิลปะการละครเปนกิจกรรมเชิงสังคม ที่ผูเรียน
จะไดเรียนรูผานประสบการณการมีสวนรวม การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น การฝกฝน จินตนาการ ความคิดสรางสรรค และการลง
มือปฏิบัติ (Learning by Doing) (ปาริชาติ, 2546 : 6) ซึ่งมีประโยชนตอผูเรียนละครในการศึกษาในดานรางกาย อารมณ การ
มีสวนรวมกับสังคมและพัฒนากระบวนการรับรู (Cognitive Development) ที่มีตั้งแตความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะในการ
สื่อสาร วิธีการแสดงออกทางอารมณ และฝกการจดจํา เปนตน ทั้งนําไปใชในกิจกรรมการเรียนในวิชาอื่น ๆ เพื่อใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น

36

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

36

การจัด “กระบวนการละคร” (Process Drama) สําหรับละครในการศึกษาเปนการพัฒนาการเรียนรู การรับรูและ
ฝกฝนทักษะตาง ๆ ของเด็กและเยาวชนมักเปนตามชวงวัยตาง ๆ อยางเปนขั้นเปนตอนและในแตละขั้นตอนก็เปนกระบวนการ
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
พัฒนาเด็กปฐมวัยกับกิจกรรมละครที่โฮเดน (Holden, 1981 : น.9-20 อางถึงใน นิตยา ประพฤติกิจ, 2540 : 40) ไดแก การ
แสดงทาใบ บทบาทสมมติ การดนสด สถานการณจําลอง และเกมทางภาษา จะเห็นไดวากระบวนการละครทําใหสมรรถนะ
ของศิลปะการละครมีผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบ “การเรียนรูแบบ “การเรียนผานการเลน” (Play and
Learn) ที่มีผลลัพธตอการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา อีกทั้งการพัฒนาของสมอง” (พนิดา,
ภาสกร, รัศมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 6)
กระบวนการละครได เข าไปพั ฒนาการเรี ยนรู และการรับ รูจึ งส งผลต อการทํา งานของสมอง เมื่อ คนเราอยูใ น
กระบวนการเรียนรู ในทางชีวภาพนั้ น เซลสมองของคนเราจะสรางการเชื่อมโยงที่ ซับซอน จนเกิดเปนรางแหเครือขา ย
(Connections or Networks) เครือขายรางแหของเซลสมองนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีความสามารถในการปรับตัวยืดหยุน
ความยืดหยุนนี้หมายความวาการเชื่อตอโยงใยของวงจรเซลสมองอาจเปลี่ยนแปลง สัญญาณที่เชื่อมตอกันเปนวงจรนี้คือการ
เรียนรู (อัครภูมิ และพรพิไล, 2551 : 37) ทําใหสมองมีการพัฒนาทุกครั้งที่เด็กใชสวนหนึ่งสวนใดของประสาทสัมผัส ไมวาจะ
เป น การมอง การชิ ม รส การสั ม ผั ส และการดมกลิ่ น การเชื่ อ มโยงของเซลประสาทในสมองจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เด็ ก ได รั บ
ประสบการณที่แตกตางกันออกไป และถาประสบการณเหลานี้เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก การเชื่อมโยงของเซลในสมองก็ยิ่งมากขึ้น
การเชื่อมโยงเหลานี้เปนตัวที่ทําใหเกิดความสามรถในการคิด เกิดความรูสึก และการเรียนรู การเชื่อมโยงกันของเซลประสาทที่
งอกเงยมาเปนวงจรสมอง (นภเนตร, 2545 : 9) ในทางการเรียนรู สมองกับการเรียนรู มีสิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง คือ การ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการเรียนรู และการเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง สิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นภายนอกสมอง คือ
พฤติกรรม อันเกิดจากการสั่งการของสมอง และสะทอนการเรียนรู จึงไมใชการเรียนรู และพฤติกรรมไมไดจํากัดอยูเพียง อาน
เขี ยน คํ านวณ เทา นั้น (อัค รภู มิ และพรพิ ไล, 2551 : 18) แสดงใหเ ห็น วา คนเราเปลี่ ยนพฤติก รรมของตนเองไดจ าก
กระบวนการเรียนรูข องสมองที่รับขอมูลนําไปปฏิบัติ และนําผลการปฏิบัติไปสรางการเรียนรูที่แสดงออกมาเปนพฤติกรรม ถา
นํากระบวนการละคร มาออกแบบการเรียนรูใหสมองจึงเปนไปไดและสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยไดอีกดวย อาทิ การสราง
สมาธิจดจอที่เปนกิจกรรมการใชสมาธิในการบรรลุเปาหมาย การฝกฝนการหายใจ พัฒนาทักษะดานประสาทสัมผัสทั้ง 5 การ
พัฒนาทักษะทางรางกายดวยการเคลื่อนไหว และการดนสด (Improvisation) ใชกิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) แสดง
ใหเห็นวากระบวนการละครสามารถสรางการเรียนรูใหสมองมีพัฒนาการได
การออกแบบการเรียนรูของมนุษยดวยกระบวนการละครจึงมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน
เพราะการออกแบบที่ไมดีจะซ้ําเติมทําใหสมองของเด็กและเยาวชนไมดีไปดวย การออกแบบการเรียนรูโดยการใชกระบวนการ
ละครของประเภทละครในการศึกษานั้น สามารถนําโครงสราง 3 สวน คือ การวางเปาหมายการเรียนรู (Learning Goals) ที่มี
3 แนวทาง คือ เพื่อเรียนรูความรูหรือประเด็นความคิดใหม ๆ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะของละคร และเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับ
ตัวเอง กําหนดจุดประสงคการเรียนรู (Learning Objectives) ใหคํานึงถึงเวลา ความสามารถและพัฒนาการที่ผาน ๆ มาของ
ผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) คือการจัดวางกิจกรรมละครใหตอบเปาหมายการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้ง (ปาริชาติ, 2546 : 38-44) หรือจะใชแนวคิดการจัดการศึกษาใหเกิดกระบวนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตางหากภายในสมอง การจัดการศึกษา หรือการจัดใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปน
การจัดการสิ่งแวดลอมและดําเนินการสอน ใหสอดคลองกับการเรียนรูของสมอง โดยสังเกตพฤติกรรม ที่สะทอนศักยภาพของ
สมอง ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1 การจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรู
(ที่มา : อัครภูมิ และพรพิไล, 2551 : 23)
ดัง นั้น ละครในการศึก ษา (Drama-in-Education) เป นการนํา กระบวนการละครมาออกแบบการเรีย นรู เพื่ อ
เปาหมายที่ตัวผูเ รียนเปนสําคัญ ทําใหกระบวนการละครมีความสําคัญมากกวาการผลิตละคร เชน การนํากระบวนการละคร
อยาง การดนสด (Improvisation) การสวมบทบาท (Role play) มาใชในการพัฒนาการเรียนรูของมนุษยและการพัฒนาการ
เรียนรูยังมีผลตอการพัฒนาการของสมองอยางมาก ทั้งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษยดวย การออกแบบ
กระบวนละครที่ใชในการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ระบุวา “ละครสามารถทําหนาที่ในฐานะวิธีการเรียนรู (Learning Methodology) ชวยใหผูเรียนเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังสามารถชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกับผูอื่น
อันหมายถึงสังคมและโลกไดเปนอยางดี” (พนิดา, ภาสกร, รัศมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 20)
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive Function - EF)
ผูคนโดยมากรูจักตัวยอ IQ ที่ยอมากจากคําวา Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาดทางเชาวนปญญา การ
คิด การใชเหตุผล การคํานวณ การเชื่อมโยง และตัวยอ EQ ที่ยอมาจาก Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทาง
อารมณ ความสามารถทางอารมณ ที่จะชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีความสุข แตEF ยอมาจากอะไร และคืออะไร
EF ยอมาจาก Executive Functions หมายถึง การทํางานของสมองชั้นสูง ควบคุมอารมณ ความคิด และการ
กระทําของมนุษย (ปนัดดา, 2561) และเปนชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ที่ชวยใหเราวางแผน มุงใจจอจอ
จําคําสั่ง และจัดการกับงานหลาย ๆ อยางใหลุลวงเรียบรอยได สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน วางเปาหมายและทําไป
เปนขั้นตอนจนสําเร็จ รวมทั้งควบคุมแรงอยาก แรงกระตุนทั้งหลาย ไมใหสนใจไปนอกลูนอกทาง (สถาบันอารแอลจี, 2559 :
2) และEF ยังหมายถึง การคิดเชิงบริหาร ทําหนาที่ระดับสูงของสมองที่ชวยใหเราควบคุม ความคิด การกระทําเพื่อใหเกิด
พฤติกรรมที่มุงสูเปาหมาย (Goal Directed Behaviors) แบงเปน สองสวน คือ ดานอภิปญญา (Metacognition) หมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่มีตอกระบวนการคิดของตนเอง เชน การตั้งเปาหมาย การวางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน
เริ่มตนลงมือทํา การคิดแกปญหา การประเมินและปรับปรุงการทํางาน ความจําขณะทํางาน และดานการควบคุมพฤติกรรม
เชน การยับยั้งควบคุมอารมณ ความคิดและการกระทํา ใหมุงมั่นจดจอกับงานจนเสร็จ ไมวอกแวกไปตามสิ่งลอใจจนทํางาน
ไมเสร็จ คิดไตรตรองกอนทํา ไมหุนหันพลันแลน (นวลจันทร, 2558) จึงนิยาม EF ไดกวาง ๆ วาเปนการทํางานของสมองและ
จิตใจที่จะควบคุมความคิด อารมณ และการกระทําเพื่อใหถึงเปาหมาย เมื่อนิยาม EF คืออะไรจะพบความแตกตางระหวาง EF

38

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

38

กับ IQ และEQ ดังนี้ IQ และEQ เปนแบบทดสอบทางสติปญญา แตคน ๆ หนึ่งจะมี EQ และIQ ดีหรือไมดี คือ EF ทําให EF
เปนระบบปฏิบัติการของสมองที่กําหนดความสูงต่ําของ EQ IQ EF จึงไมใชแคการคิดวิเคราะหอยางเดียว เพราะการคิด
วิเคราะหของมนุษย ตองมีอารมณ สติเขามาเกี่ยวของดวย (ปนัดดา, 2561)
สมองที่เขามาเกี่ยวของตอการเรียนรูและรับรูของตัวเราเองจึงตองทําความเขาใจวา สมอง เปนอุปกรณในการเรียน
ของมนุษย พื้นฐานแรกตองทราบถึงโครงสรางทางสมองที่แบงกวาง ๆ ได สามสวน คือ สมองสวนที่หนึ่งอารเบรน (R-Brain)
หรือสมองชั้นใน คือกานสมอง สมองสวนที่สองลิมบิกเบรน (Limbic Brain) หรือสมองชั้นกลาง คือสมองสวนฮิปโปแคมปส
(Hippocampus) และสองสวนที่สาม นีโอคอรเท็กซ (Neocortex) หรือสมองชั้นนอก คือสมองสวนที่ใหญ อยูบริเวณพื้นผิว
ของสมอง (พนิดา, ภาสกร, รัศมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 14-15) และโครงสรางสมองสามสวน มีหนาที่ ดังนี้ สวน
บริเวณทายทยอย คือ สมองสวนสัญชาติญาณ ทําหนาที่หลัก ๆ การเอาชีวิตรอด ควบคุมระบบอัตโนมัติของรางกาย สวนที่
สองตรงกลาง คือ สมองสวนอารมณ ทําหนาที่เกี่ยวกับความรูสึก การเรียนรู การจดจํา สองสวนนี้จะเจริญเติบโตเติมที่ตั้งแต
แรกเกิด สวนที่สาม คือ สมองสวนหนาอยูบริเวณดานหลังหนาผาก ทําหนาที่คิด ควบคุม และตัดสินใจ (ปนัดดา, 2560) จาก
โครงสร า งของสมองทั้ ง สามส วนทํ าให เ ห็น ว า สมองทั้ งสามสว นทํา งานร ว มกั น แต บ ทบาทของสมองสว นหน า ส วนหน า
(Prefrontal Cortex) เกี่ยวของกับ EF โดยตรงเพราะทําหนาที่ควบคุม และตัดสินใจสมองสวนที่อยูดานหลัง
โครงสรางทางสมองยังจะไมทํางานจนกวาสองจะไดรับการกระตุน เมื่อไดรับการกระตุนกระบวนการเรียนรูในสมอง
จะทํางานจากสิ่งเราภายนอกที่สงสัญญาณขอมูลเปนกระแสไฟฟาไปตามแขนงใยประสาทที่เรียกวา แอกซอน (Axon) สงตอให
แขนงใยประสาทที่ทําหนาที่รับขอมูลที่เรียกวา เดนไดรท (Dendrite) ของอีกเซลลหนึ่ง การเชื่อมตอกันของแอกซอน และเดน
ไดรทจะมีการแปลงขอมูลในรูปสัญญาณไฟฟาเปนสารเคมีที่เรียกวา สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) เรียกวาการ
เชื่อมตอในการรับสงสัญญาณขอมูลนี้วา ซีนแนปส (Synapse) ซึ่งเปนจังหวะสําคัญที่เกิดการเรียนรู (สมองกับการเรียนรู,
ม.ป.ป) วงจรการเรี ยนรูเ กิดจากประสบการณชี วิต การไดรับคํ าแนะนํา การเรี ยนการฝก ฝน หากการรับส งสัญญาณใน
กระบวนการเรียนรูทํางานไดดีสมองก็จะพัฒนาได
หากการทํางานของสมองอีกสวนที่มีผลตอการเรียนรูคืออารมณ งานวิจัยศึกษาโครงสรางของสมองชื่อวา ซิงกูเลท
คอรเทกซ พบวา ในระหวางที่ทํางาน-ใชความคิด และในขณะที่เรามีความรูสึก-ใชอารมณจะมีการทํางานของสมองสวนนี้ คือ
ระหวางการคิดและอารมณสมองมีการทํางานในลักษณะตรงขามกัน คือมีการกระตุนในบางบริเวณของสมอง และยับยั้ง
บริเวณของสมองนั้น แสดงวา ภาวะทางอารมณและภาวะขณะใชการคิด มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน จึงทําใหรูวาอารมณมีผลตอ
สมอง และตอกระบวนการเรียนรูของคน อยางไรก็ตาม อารมณเปนการสงออกของสัญญาณจากอะมิกดาลา (Amygdala) ที่
สงไปที่บริเวณสมองสวนฮิปโปแคมปส วงจรเซลสมองอะมิกดาลามีพฤติกรรมของการเรียนรู คือ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได
การบันทึกการตอบสนองอยางใหมตอสิ่งกระตุนใด ๆ ลงในอะมิกดาลาได (อัครภูมิ และพรพิไล, 2551 : 173) จึงทําให
กระบวนการเรียนรูสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณได แสดงวาคนเราสามารถควบคุมจัดการอารมณได
เมื่อกระบวนการเรียนรูของสมองเปนดังที่กลาวมา EF เปนความสามารถระดับสูงของสมองที่ใชในการทําหนาที่
ควบคุมความคิด อารมณ การกระทํา และเปาหมาย (ประเสริฐ, 2560 : น.209) ทั้งเปนทักษะที่ตองไดรับการฝกฝน และตอง
คํานึงถึงกระบวนการทางชีววิทยาที่สําคัญ 2 กระบวนการที่รับรองวงจรของ EF คือการควบคุมตัวเอง ความจําใชงาน และการ
คิดวิเคราะห กระบวนการที่ 1 คือ การตัดแตง เหลือไวเฉพาะเซลลประสาท เสนประสาท และวงจรประสาทที่จําเปน นี่คือ
สมองเนื้อสีเทา (Gray matter) กระบวนการที่ 2 คือ การเพิ่มปลอกไมอิลีนใหแกเสนประสาท (Myelination) เพื่อเพิ่ม
ความเร็วของการสงสัญญาณประสาท คืองานของสมองเนื้อสีขาว (white matter) เด็กที่มีกระบวนการทั้งสองประการดี
เทากับมีรากฐานทางชีววิทยาของ EF ที่ดี ชวยใหการคิดวิเคราะหมีความแมนยํา และรวดเร็วทันการณ (ประเสริฐ, 2561 : น.46)
สมองสวนหนา (Prefrontal Cortex) มีบทบาทอยางมากในดานการพัฒนาการรูคิด (Cognition) ถาหมั่นฝกทักษะ
EF การสรางเครือขายใยประสาทระหวาง สมองสวนหนา กับสมองสวนอื่นๆ ทางดานหลัง ซึ่งจะชวยพัฒนาดานการรูคิด (Skill
Learning) และเปนพื้นฐานสําคัญของการเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจผูอื่น ทําใหมีพฤติกรรมมุงสูเปาหมาย ไมยอมแพ
เมื่อเจออุปสรรค รูจักคิดยืดหยุน รูจักการตัดสินใจที่ดี และทําใหประสบความสําเร็จทั้งเรื่องเรียนและงานได (นวลจันทร,
2560) ทําให EF มีความสําคัญมากกวาความฉลาดทางเชาวนปญญา การอาน และการคํานวณ ดังนั้น การเตรียมความพรอม
EF เปนเรื่องสําคัญอยางมากโดยเฉพาะกับเด็ก
การเตรียมความพรอม EF จะเกิดขึ้นไมได ถาไมใหความสําคัญกับองคประกอบของทักษะ EF ที่ตองฝกฝนและ
เรียนรูตามชวงวัย มีดังนี้
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ความเขาใจทักษะ EF ระดับพื้นฐาน 3 ดานในเด็กเล็ก
1. Working Memory (ความจําขณะทํางาน) คือ การจําขอมูลตางๆไวในใจและขบ
คิดเกี่ยวกับขอมูลเหลานั้น เพื่อทาความเขาใจ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงขอมูลเกากับขอมูลใหม update ขอมูล จําสิ่งที่
เคยทําผิดพลาดไดและไมทําผิดซ้ํา เริ่มพัฒนาปลายขวบปแรก ตองอาศัยการจดจอใสใจ
2. Inhibit (การหยุดคิดกอนทา) คือ ความสามารถในการยับยั้งอารมณ หยุดการกระทํา หยุดความคิด
เพื่อใหจดจอใสใจกับสิ่งที่ทํา การเอาชนะความตองการความอยากจากภายใน หรือเอาชนะสิ่งลอในจากภายนอก
เพื่อเลือกทาสิ่งที่จําเปนและสําคัญตอความสําเร็จ พัฒนาชวงขวบปที่ 3-3.5 ป
3. Shift/Cognitive flexibility (การยืดหยุนของความคิด) คือ ความสามารถในการเปลี่ยนมุมมอง
ความคิด คิดนอกกรอบ ไมยึดติดกับความคิดและการทําเดิมๆ แกปญหาดวยวิธีที่หลากหลาย เปลี่ยนความสนใจจด
จอจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งไดอยางอิสระ (Shift พัฒนาชากวา 4-4.5 ป ตองอาศัย WM และInhibit
ที่ดี)
ความเขาใจทักษะ EF ระดับยาก
4. Emotional Control (การควบคุมอารมณ) การแสดงออกอยางเหมาะสมเมื่อโกรธ ผิดหวัง เสียใจ ใช
เวลาไมนานในการคืนอารมณสภู าวะปกติ ไมหุนหันพลันแลนโตตอบกลับทันทีโดยไมคดิ (4.5 -6 ป)
5. Plan/Organize (การวางแผนจัดการ) กําหนดเปาหมาย จัดลําดับความสําคัญของงาน เริ่มตนลงมือทํา
ดวยตนเองโดยไมตองมีคนบอก มองภาพรวมของงานไมตดิ อยูกับปญหารายละเอียดปลีกยอย จนทําใหงานไมสําเร็จ
(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) บริเวณที่ทํางาน บริเวณที่เลน ของใช (นวลจันทร, 2560
: 3-4) การเตรียมกระบวนการเรียนรูในการฝกทักษะดังที่กลาวมาจะมีประโยชนในระยะยาวของเด็กและเยาวชน
เพราะสามารถควบคุมการคิด อารมณ ดวยการตัดสินใจที่ดีได
ดังนั้น ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive Functions - EF) เปนทักษะที่ตองฝกฝนเพื่อพัฒนาสมองสวนหนา
(Prefrontal Cortex) ใหมีทักษะในการจัดการชีวิต เพื่อใหประสบความสําเร็จในชีวิต
การใชละครในการศึกษาเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (EF)
การใชกระบวนการละครมาเสริมสราง EF ได ตองเขาใจถึงอาการบงชี้ของความผิดปกติของสมองสวนหนา อาทิ
สมาธิสั้น ความจําไมดี และควบคุมอารมณไมได เปนตนและตองเขาใจการทํางานของ EF ดวยวาเปนการดึงประสบการณเดิม
ออกมาใช และตองเปนประสบการณเดิมที่มีคณ
ุ ภาพตอผูนั้น ประสบการณเดิมที่มีคุณภาพ คือ ความอบอุนความรักความผูก
ผัน และไมใชที่ตองแลกจากการเรียน (ปนัดดา, 2561) แสดงวา EF ทํางานโดยการดึงเอาประสบการณเดิมมาประมวลกับ
สถานการณปจจุบัน แลวทําการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แลวแกไขปญหาจนถึงเปาหมายที่วางไว และตองเขาใจอีกวา EF ถูกใช
ในสถานการณใหมท่ีไมใชสถานการณปกติในชีวิตประจําวัน อาทิ เปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนที่ทํางาน พบเพื่อใหม ทําในสิ่งที่ไม
เคยทํามากอน เหตุการณที่ไมคาดคิด สิ่งที่ไมเปนไปตามที่คาดหมาย อดทนตอสิ่งยั่วยุเพื่อเลือกทําในสิ่งที่สําคัญกวาที่สังคม
ยอมรับ (Gilbert & Burgess, 2008 อางถึงใน นวลจันทร, 2558 : 41) แสดงวา EF เปนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเพราะทํางาน
ในสถานการณที่ตองแกไขปญหา ตองมีการวางแผน มีการควบคุมอารมณ ทําใหเกิดขั้นตอนสําคัญ คือ ตัดสินใจ โดยใชคําถาม
“What-IFS” ถาเกิดสิ่งนี้ แลวจะเกิดอะไรตามมา ดวยการประมวลอดีต ปจจุบัน และอนาคต (ปนัดดา, 2561) การใชคําถาม
“What-Ifs” สอดคลองกับการทําศัพททางการละคร คือ Magic-IF (มนตสมมติ) ที่สอดแทรกอยูในกิจกรรมสวมบทบาท (Role
Play) จึงสรุปไดวาการจะฝกทักษะ EF ใหเห็นไดดวยการสรางประสบการณเรียนรู และการสรางประการณการเรียนรูนี้ตองมา
จากความผูกผัน และควบคุมอารมณ เพื่อใหประสบการณที่เรียนรูเปนประสบการณที่มีคุณภาพกับผูเรียน และการสราง
ประสบการณเรียนรูสามารถใชบทบาทสมมติ (Role Paly) และการดนสด (improvisation) มาสรางใหเกิดทักษะ EF ได
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การสรางประสบการณเรียนรูใหเกิดขึ้นในการฝก EF จึงตองใชเครื่องมือของกระบวนการละคร ที่เรียกวา บทบาท
สมมติ (Role Play) หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผเู รียนสวมบทบาทสมมติในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียง
กับความเปนจริง หรือเลียนแบบ สถานการณท่ีเคยเกิดขึ้นจริงโดยใหผูเรียนไดแสดงออก (โชตรัศมี, 2550 : 30) และการใช
ความรูดานละครในการ “ถาม” คําถามในระหวาการปฏิบัติการ “ละครในการศึกษา” ของโดโรที เฮทคอท (Dorothey
Heathcote) ใชเทคนิคการ “ถาม” เปนเทคนิคในการดําเนินการกับขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Wagner, 1985 :
61-66 อางถึงใน ปาริชาติ, 2546 : 49) ตอมา นําเอาการทักษะตาง ๆ องคประกอบของทักษะ EF มาบูรณาการกับ
กระบวนการละครบทบาทสมมติ และเทคนิค “ถาม” โดยการวางเปาหมายการเรียนรู (Learning Goals) เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับ
ตัวเอง(ผูเรียนที่จะเสริม 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 การใชละครการศึกษาเขาไปเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิต (EF) จะทําใหเกิดการจําลองความทาทาย และ
สรางทักษะในการคิดเปนทําเปน แกปญหา ยืดหยุน เปลี่ยนแผน และควบคุมตนเองได โดยใชการสวมบทบาทสมมติมาใชการ
สรางประสบการณการเรียนรู ใชความผูกพัน การควบคุมอารมณในการใหเกิด EF ทั้งสงผลดีตอการสรางกิจกรรมการเรียนรู
ผูเรียนและผูสอนรวมมือกันและมีการกําหนดเปาหมายรวมกันอีกดวย และจะเกิดผลดีตอสมองในรายบุคคล ทั้งคาดวาจะชวย
ใหเยาวชนมีความสุขในการเรียนรู สิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นคือศิลปะการละครเปนรากฐานของการเรียนรูและการศึกษาของ
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การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา
จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ
Thai Contemporary Dance Creations “KRUA FAH” from Sao KruaFah:
A Musical Performance by HRH Prince Naradhip Prapanpongse
กุลนาถ ชินโคตร
ลักขณา แสงแดง
สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้ตองการศึกษาการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ โดยการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของการแสดง ซึ่งจําแนกตามองคประกอบในการแสดง
ทางดานนาฏยศิลปทั้ง 8 ประการ ประกอบดวย การออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว
การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณประกอบการแสดง การออกแบบสถานที่แสดง การออกแบบแสง และการออกแบบเครื่องแตง
กายซึ่งองคความรูที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรค 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 เปนผูประพันธคํารองละครรองเรื่องสาวเครือฟามีตนกําเนิดจากการที่สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จประพาส
ยุโรป และเสด็จเขาชมละครโอเปราเรื่องมาดามบัตเตอรฟลาย ณ ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นไดเขียนเลาเรื่องราวของละครลงใน
พระราชนิพนธเรื่องไกลบาน ซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดทรงอานพระราชนิพนธไกลบาน โดย
พระนิพนธเปนรอยกรองและดัดแปลงเรื่องราวโดยอาศัยเคาโครงเรื่องเดิมใหเปนละครของไทย โดยเปลี่ยนชื่อนางเอกจากโจโจ
ซังเปนสาวเครือฟา พระเอกชื่อพิงเคอรตันเปนรอยตรีพรอม ผูบรรจุเพลงรองคือหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ
ละครรองของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ เปนการผสมผสานละครโอเปราของฝรั่งเศส ละคร
บังสาวันของมลายู และละครรําแบบดั้งเดิมของไทย ซึ่งตัวละครจะตองรองเพลงและกลาวคําพูดของตนเอง มีบทบรรยาย
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ความรูสึกนึกคิดของตัวละครที่ลูกคูเปนผูรองให เครื่องแตงกายแตงแบบสามัญชนตามบทบาทของตัวละครมีการสรางฉาก
เพื่อใหเกิดความสมจริง และเปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่องที่แสดง ลีลาและทาทางการเคลื่อนไหว เปนทาทางแบบสามัญชนที่มี
ความประณีตงดงามแตไมมุงเนนเปนทารํา ทั้งนี้ทารําในบทบาทของสาวเครือฟาแตงตัวยังมีการผสมผสานละครรําแบบดั้งเดิม
อยู ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงใชวงดนตรีปพาทยไมนวม เพลงที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงมีความยาวไมมากนัก การ
ดําเนินเรื่องรวดเร็ว ลักษณะดังที่กลาวไวในขางตนทําใหละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศไดรับ
ความนิยม (พิมพิกา มหามาตย, 2557)
ในปจจุบันมีการสรางสรรคละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศขึ้นใน
รูปแบบของงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา โดยการเลาเรื่องวรรณกรรมสาวเครือฟาผานลีลานาฏยศิลปไทยรวมสมัย
สิ่งที่สําคัญคือรูปแบบของการแสดงที่สะทอนใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคในการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏยศิลป ซึ่ง
จําแนกตามองคประกอบในการแสดงทางดานนาฏยศิลป ประกอบดวย การออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง
การออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณประกอบการแสดง การออกแบบสถานที่แสดง
การออกแบบแสง และการออกแบบเครื่องแตงกาย
ดังที่ไดกลาวมาในขางตน คณะผูศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาเรื่องการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือ
ฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ โดยการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ
ของการแสดงตามองคประกอบในการแสดงทั้ง 8 ประการ เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยตอไป
ในอนาคต
การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นราธิปประพันธพงศ
จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของการแสดงในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือฟา จาก
ละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ซึ่งจําแนกตามองคประกอบในการแสดง
ทางดานนาฏยศิลป ทั้ง 8 ประการ ประกอบดวย การออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบลีลา และ
การเคลื่อนไหว การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณประกอบการแสดง การออกแบบสถานที่แสดง การออกแบบแสง และ
การออกแบบเครื่องแตงกาย ดังตอไปนี้
1. การออกแบบบทการแสดง
การออกแบบบทการแสดงมีแนวความคิดจากเคาโครงเรื่องเดิม โดยการถายทอดเรื่องราวของสาวเครือฟาผานการ
แสดงในรูปแบบนาฏยศิลปรวมสมัย โดยมุงเนนความยึดติดถือมั่น ในความรักของสาวเครือฟา จนเกิดเปนโศกนาฏกรรมความ
รัก เพื่อเปนคติสอนใจที่สะทอนใหเห็นถึงความทุกขที่มีตนกําเนิดมาจากความยึดติดถือมั่นจนเกิดผลอยางรายแรงที่สุด
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ภาพที่ 1: การแสดงในชวงที่ 3 สาวเครือฟาฆาตัวตายโดยการใชมีดปาดคอตนเอง
ที่มา: คณะผูศ ึกษา, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557.
ในบทการแสดงชวงที่ 1 กลาวถึงหญิงสาวชาวเหนือคือ สาวเครือฟา อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม นางเปนกําพรามา
ตั้งแตเกิด และไดพบรักกับทหารที่เดินทางมาจากเมืองกรุง คือ รอยตรีพรอม ทั้งสองอาศัยอยูรวมกันอยางมีความสุข ตอมา
รอยตรีพรอมผูเปนสามีตองไปรวมรบในสงคราม สาวเครือฟาจึงเกิดความทุกขใจที่ตองพรากจากสามีผูเปนที่รัก
บทการแสดงในชวงที่ 2 กลาวถึง การรบในสงครามรอยตรีพรอมไดรับอุบัติเหตุจนความจําเสื่อมและไดรับการรักษา
จากนางพยาบาลชื่อจําปา ซึ่งเปนลูกสาวของนายทหารใหญระดับผูบังคับบัญชา จําปาและรอยตรีพรอมซึ่งขณะนั้นความจํา
เสื่อมไดเกิดความรักตอกันจนไดแตงงานกันในที่สุด ฝายสาวเครือฟาแมจะมีชายหนุมเศรษฐีชาวเหนือมาสูขอไปเปนภรรยาก็ไม
ยินยอม และยังคงเฝารอสามีดวยความซื่อสัตย
บทการแสดงในชวงที่ 3 รอยตรีพรอมตองไปปฏิบัติราชการที่เชียงใหมพรอมกับคุณนายจําปา จึงมีโอกาสไดพบกับ
สาวเครือฟาแตรอยตรีพรอมซึ่งความจําเสื่อมกลับจําสาวเครือฟาไมได สาวเครือฟาเสียใจมากที่สามีจําตนไมไดและยังมีภรรยา
คนใหม จึงฆาตัวตายดวยการใชมีดปาดคอ สุดทายรอยตรีพรอมความทรงจําไดกลับคืนมาจึงกลับมาหาสาวเครือฟา แตก็ไมทัน
การเพราะสาวเครือฟาไดสิ้นใจตายแลว
2. การคัดเลือกผูแสดง
การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา มีการคัดเลือกผูแสดง ตามบทบาทของตัวละครทั้งหมด
5 คน ซึ่งทําหนาที่ดําเนินเรื่อง ประกอบไปดวย สาวเครือฟา รอยตรีพรอม ชายหนุมเศรษฐีชาวเหนือ นายทหาร และคุณนาย
จําปา โดยการคัดเลือกผูแสดงนั้นไดคํานึงถึงทักษะดานการแสดงของผูแสดง อาทิ ทักษะทางดานนาฏยศิลปไทย ทักษะ
ทางดานนาฏยศิลปรวมสมัย และทักษะดานการแสดงละคร เปนตน รวมทั้งการคํานึงถึงความเหมาะสมของผูแสดงที่มีความ
สอดคลองกับบุคลิกและบทบาทของตัวละครเปนสําคัญ
3. การออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว
การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา มีการออกแบบลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวเปนทารําแบบ
มาตรฐาน ที่มีการนําลีลาและทารําพื้นฐานทางนาฏยศิลปไทยมาใชในการสรางสรรคลีลาและทาทางการเคลื่อนไหว อาทิ จีบ
ตั้งวง การกลอมหนา และการกาวเทา เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนําทักษะการเตนโขนเขามาผสมผสาน เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความแข็งแรง เขมแข็ง และมุงมั่นของผูแสดงที่รับบทเปนพลทหาร โดยสอดแทรกอยูในชวงที่พลทหารออกมาแจงขาวราชการ
ใหรอยตรีพรอมไปรวมรบในสงคราม รวมทั้งลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวที่สรางสรรคขึ้นจากกิริยาทาทางในชีวิตประจําวัน
อาทิ การยิ้ม การอุ ม การกอด และการวิ่ง เปนต น โดยนําลีล าและทาทางการเคลื่อนไหวดัง กลาวมาผสมผสานกับลีล า
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นาฏยศิลป ตลอดจนการนําทักษะจากการแสดงละคร (Acting) มาใชในการออกแบบลีลาและทาทางการเคลื่อนไหว ทําใหเกิด
ความประณีตงดงามในการแสดงลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวของผูแสดง

ภาพที่ 2: การนําลีลาและทารําพืน้ ฐานทางนาฏยศิลปไทยมาใชในการออกแบบลีลา
และทาทางการเคลื่อนไหว
ที่มา: คณะผูศ ึกษา, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557.

ภาพที่ 3: การออกแบบลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวที่สรางสรรคขนึ้ จากกิริยาทาทางในชีวิตประจําวัน
ที่มา: คณะผูศ ึกษา, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557.
4. การออกแบบเครื่องแตงกาย
แนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายของนักแสดงมุงเนนการออกแบบตามบทบาทของตัวละครทําใหผูชม
สามารถเขาใจไดทันทีวาผูแสดงรับบทเปนตัวละครใด เครื่องแตงกายที่สวมใสสามารถบงบอกลักษณะสําคัญตามแหลงที่มาของ
ภูมิลําเนาและชาติกําเนิดของตัวละคร รวมทั้งการประกอบอาชีพและภาระหนาที่ของตัวละคร โดยผูแสดงที่รับเปนสาวเครือ
ฟาจะแตงกายงดงามตามแบบสาวชาวเหนือ ผูแสดงที่รับบทเปนรอยตรีพรอมแตงกายดวยเครื่องแบบทหาร ผูแสดงที่รับบท
เปนชายหนุมเศรษฐีชาวเหนือแตงกายตามแบบผูชายชาวเหนือ ผูแสดงที่รับบทเปนพลทหารแตงกายดวยเครื่องแบบทหาร
และผูแสดงที่รับบทเปนคุณนายจําปาจะแตงกายตามสมัยนิยมของผูหญิงในสมัยรัชกาลที่ 5
5. การออกแบบสถานที่แสดง
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การแสดงนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือฟาจากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นราธิปประพันธพงศ จัดแสดง ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้การออกแบบสถานที่แสดงไดคํานึงถึงลักษณะของโรงละครเปนสําคัญ ซึ่งโรงละครการจัดการเภตราลัย เปนโรงละคร
Black Box ขนาดเล็ก จํานวนที่นั่งของผูชมไมเกิน 100 ที่นั่ง จึงมีการออกแบบสถานที่แสดงโดยการจัดองคประกอบของภาพ
การแสดงบนสถานที่แสดงอยางเหมาะสม มีการใชเทคนิคการฉายภาพดวยเครื่องโปรเจคเตอร (Projector) ในการจัดวาง
ตําแหนงตาง ๆ ของภาพการแสดงในแตละชวง (Composition) แตไมมีการจัดเวที ทั้งนี้เพื่อใหผูชมไดรับชมการแสดงอยาง
ใกลชิด
6. การออกแบบเสียง
การออกแบบเสียงที่ใชในการแสดงมี 3 ประเภท คือ เพลงพื้นเมืองภาคเหนือ คือ เพลงลองสะเปา ซึ่งสื่อถึง
บรรยากาศตามทองเรื่องและสะทอนวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือ เพลงนิรันดร (Eternity) ผูประพันธคือ นายทฤษฎี ณ พัทลุง
ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจ ในการประพันธเพลงจากการเขาฟงการสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในรัชกาลที่ 9 โดยนําการสวดเลื่อนหลวง ซึ่งเปนการสวดพระอภิธรรมหลวง
โบราณประจําวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มาประสมกับ เสียงประโคมย่ํายามและปชวา (ธํามรงค บุญราช, 2561) ซึ่งสื่อ
ถึงความรูสึกโศกเศราของผูแสดงและเสียงที่ใชประกอบในการแสดง (Sound Effect) ที่นํามาใชในการแสดงตอนที่รอยตรี
พรอมไปรวมรบในสงคราม โดยอาศัยเทคโนโลยีการตัดตอเพลงมาใชในการออกแบบเสียงที่ใชในการแสดงอยางเหมาะสม ตาม
แนวความคิดในการออกแบบเสียงใหมีความหมายสอดคลองกับสถานการณและบรรยากาศตามทองเรื่อง รวมทั้งการใชเสียง
ประกอบการแสดงเพื่อสื่ออารมณในการแสดง
7. การออกแบบฉากและอุปกรณ
การออกแบบฉากในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระ
เจาบรมวงศเธอ
กรมพระนราธิปประพันธพงศมีการใชเทคนิคการฉายภาพแทนการจัดตั้งฉากบนสถานที่แสดงดวยเครื่อง
โปรเจคเตอร (Projector) ดวยเทคโนโลยีการฉายภาพที่ทันสมัยยังสงผลใหภาพการแสดงที่ปรากฏและการดําเนินเรื่องมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใชในการแสดงเพียง 7 นาที

ภาพที่ 4: มีดที่สาวเครือฟาใชในการปลิดชีพตนเอง
ที่มา: ผูสรางสรรค, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557.
ในสวนของอุปกรณการแสดงที่สําคัญ ซึ่งปรากฏอยูในการแสดงคือมีดที่สาวเครือฟาใชในตอนที่ปลิดชีพตนเองดวย
การเชือดคอ
8. การออกแบบแสง
การออกแบบแสงที่ใชประกอบการแสดงทําใหผูชมสามารถมองเห็นรายละเอียดอื่น ๆ ของการแสดงไดอยางชัดเจน
อาทิ การเคลื่อนไหวของนักแสดงบนสถานที่แสดง เปนตน รวมทั้งการใชแสงเพื่อดึงดูดสายตาของผูชมใหมองเห็นองคประกอบ
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การแสดงตาง ๆ บนพื้นที่แสดงที่ตองการใหมองเห็น ทั้งนี้แสดงยังชวยลดภาพบนสถานที่แสดงที่ไมตองการใหผูชมมองเห็น
แสงสามารถสรางมิติและแสดงรูปทรงที่มองเห็น ซึ่งจะเกิดมิติความลึกของวัตถุที่แสงสองกระทบ อาทิ นักแสดง และเครื่อง
แตงกายที่ปรากฏอยูบนสถานที่แสดง แสงยังชวยสรางอารมณและบรรยากาศในการแสดง รวมทั้งสีของแสงที่ชวยสราง
บรรยากาศของการแสดงอารมณที่แตกตางกัน ทําใหผูชมสามารถรับรูบรรยากาศของสถานการณตามทองเรื่อง (ศิริมงคล
นาฏยกุล, 2549) ซึ่งการออกแบบแสงในครั้งนี้ไดเลือกใชไฟพาร (ParLights) ที่ใหแสงสีเหลืองอัมไพเปนสีพื้นตลอดการแสดง
การใชแสงสีแดงที่สื่อถึงบรรยากาศและความรูสึกรุนแรง การใชแสงสีฟาที่สื่อถึงความลุมลึกทางอารมณและความคิด และไฟที่
ใชสองไปตามการเคลื่อนไหวของ ผูแสดงบนสถานที่แสดง (Follow Spot Lights) เพื่อใหผูแสดงที่เคลื่อนไหวอยูบนตําแหนง
ตาง ๆ ของสถานที่แสดงมีความโดดเดน และผูชมสามารถมองเห็นผูแสดงไดอยางชัดเจน
บทสรุป

การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟา ของพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระนราธิปประพันธพงศ มีกระบวนการในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยที่นาสนใจ ซึ่งสามารถศึกษาและ
วิเคราะหไดจากรูปแบบของการแสดง ซึ่งจําแนกตามองคประกอบการแสดงทางดานนาฏยศิลปทั้ง 8 ประการ ไดแก การ
ออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณ
ประกอบการแสดง การออกแบบสถานที่แสดง การออกแบบแสง และการออกแบบเครื่องแตงกาย ทําใหเกิดงานนาฏยศิลป
ไทยรวมสมัยชุดใหมขึ้นในปจจุบัน โดยการเลาเรื่องวรรณกรรมสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธ
พงศ จากรูปแบบของละครรองแบบดั้งเดิมจนเปนการแสดงนาฏยศิลป ในรูปแบบใหมที่มีความรวมสมัย คือ การเลาเรื่องผาน
ลีลานาฏยศิลปรวมสมัย เพื่อสื่อสารกับสังคมและผูคนในยุคปจจุบัน นับเปนงานสรางสรรคทางดานนาฏยศิลปที่เกี่ยวของกับ
ละครรองเรื่องสาวเครือฟา ซึ่งแตกตางจากรูปแบบเดิมที่มีมาในอดีต
เอกสารอางอิง
ธํามรงค บุญราช. นักวิชาการดนตรีและการละคร สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณวันที่ 28
มีนาคม 2561.
พิมพิกา มหามาตย. (2557). ละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ. คณะ
ศิลปกรรมศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิริมงคล นาฏยกุล. (2549). การจัดแสงสีในงานศิลปะการแสดง. ไมปรากฏสถานที่พิมพ: โรงพิมพเดือนตุลา.
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การนําเทคโนโลยีมาใชในงานนาฏศิลป รายวิชาสื่อทันสมัยเพื่อการแสดง
สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
The Use of Technology in Dance: Modern Media for Performance
Dance and Drama Chandrakasem Rajabhat University
ขนิษฐา บุตรไชย
รัตนพรรณ เนื้อนวล
สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางการนําเทคโนโลยีมาใชในงานนาฏศิลป เปนสวนหนึ่งของรายวิชาสื่อทันสมัยเพื่อการแสดง
โดยเนื้อหาอธิบายถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบันกับนาฏศิลปสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี New Media Art ในสวนของ
นาฏศิลปและศิลปะการแสดงไดมีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบการสรางสรรคผลงานผานองคประกอบตางๆ เชน เพลง เครื่อง
แตงกาย ฉาก และอุปกรณการแสดง เพื่อกอใหเกิดรูปแบบการแสดงที่แปลกใหมและเปนเอกลักษณ ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ไดนํามาผนวก
กับ รายวิช าสื่ อ ทัน สมัย เพื่ อ การแสดง โดยมี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อให นัก ศึ ก ษาได เรี ย นรู ก ารนํา เทคโนโลยี มาสรา งสรรค ผ ลงานอยา งมี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ เทคโนโลยี นาฏศิลป สื่อทันสมัย 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 เปรียบเสมือนเปนปจจัยที่ 5 ในการดํารงชีวิตของ
มนุษย มนุษยเปนผูสรางเทคโนโลยี เพื่อสนองความตองการ เพิ่มความสะดวกสบายในการใชชีวิต ลดทอนเวลาและขั้นตอนใน
การทํางานตางๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ในชิ้นงานตางๆ จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา การใชชีวิตของ
มนุษยสะดวกสบายขึ้นเปนอยางมาก ทั้งการเดินทาง การซื้อของ การคนควาหาความรู ตลอดจนกระทั่งการทําธุรกิจ มนุษยใช
อินเตอรเน็ตในการสื่อสารคนควา ใชหุนยนตในงานอุตสาหกรรมการผลิต ใชอุปกรณเซนเซอรในการควบคุมอุปกรณตางๆ
จากระยะไกล ไมวาจะเปนเครื่องจักรหรือแมกระทั่ง สวิตชไฟในชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากนั้น มนุษยยังใชเทคโนโลยีมา
พัฒนาทางการแพทยโดยการจําลองภาพทดลองผาตัดในการผาตัดที่ยากเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการผาตัด
หรือการสรางเนื้อเยื่อแบบ 3D ที่จะนํามาใชในการปลูกถายอวัยวะที่สําคัญ มนุษยจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาอยางไม
หยุดยั้ง ความรูทางเทคโนโลยีสมัยใหม ในดานของ Computer Vision, Machine Learning, Robotics, Multimedia
นอกจากจะนํามาชวยในงานอุตสาหกรรมรมและธุรกิจหลักโดยทั่วไปแลว นักศิลปะบางคนสามารถนําเทคโนโลยีเหลานั้นมา
บูรณาการสรางสรรคชิ้นงานใหมๆ โดยนักศิลปะมักจะใชเทคโนโลยีในการแสดงผลงานในรูปแบบตางๆ ผลงานนั้นสามารถมี
ปฏิสัมพันธกับผูชมไดมากกวาเดิม ผูชมเกิดความเขาใจและใหความสนใจในงานศิลปะมากยิ่งขึ้น งานเหลานี้มักอยูในรูปแบบที่
เรียกวา New Media Art (ธนาสัย สุคนธพันธุ, 2559) สอดคลองกับแนวคิดของรณชิต นราพันธ ที่วา ศิลปะชวยเสริมสราง
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จิน ตนาการ ขณะที่เ ทคโนโลยีมี ส วนทํา ใหจิ น ตนาการและความคิด สร า งสรรค เกิ ด ขึ้น ได จ ริง ยิ่ง ขึ้ น (ศริ นทร เอี่ย มแฟง,
http://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/ 11658)
เทคโนโลยีกับนาฏศิลปในปจจุบนั
ในสวนของการแสดงนาฏศิลป ก็มีการพัฒนาตามยุคตามสมัย ในยุคปจจุบันนอกเหนือจากการเตน การรํา ตาม
รูปแบบและขนบธรรมเนียมแลวเพื่อเผยแพรศิลปะแลว การเตนรําในยุคสมัยนี้ พัฒนาไปในเชิงพาณิชย มีการนําการแสดงการ
เตนรําไปเพื่อการตลาดมากขึ้น นักแสดงบางกลุมจึงมีการนําเทคโนโลยีมาบูรณาการในการแสดง เพื่อทําใหเกิดความนาสนใจ
ทันยุคทันสมัย แบงออกเปน
1. เพลง แบงออกเปน 2 ประเภท คือดนตรีประกอบการแสดง หมายถึงการนําเครื่องดนตรีมาประกอบเปนทํานอง
ในการแสดงนาฏศิลป และเพลงที่ใชประกอบการแสดง หมายถึง เพลงที่นําใชในการแสดงอาจมีการตัดตอหลายๆ เพลงมา
รวมกัน ในยุคสมัยกอน จะตองใชวงดนตรีเลนสดประกอบการแสดง แตในยุคปจจุบันมีการบันทึกเสียงดนตรีสังเคราะหโดย
โปรแกรมตางๆ ที่ประกอบไปดวยเสียงดนตรี คียโนต สามารถเริ่มตนไดตั้งแตก ารสรางเสียง การผสมผสานเสียงดนตรี
บันทึกเสียง ตลอดจนกระทั่งประดิษฐเพลงขึ้นมาใหม องคประกอบหลักๆ ในการทํางานโดยโปรแกรมสรางเพลงประกอบไป
ดวย คอมพิวเตอร, ซาวดการด (Audio Interface) , Digital Audio Editor และ Input Device ไดแก เมาส หรือ MIDI
Controller ตางๆ โดยการทํางานหลักๆ จะขึ้นอยูกับคอมพิวเตอร และใชซาวการดเปนตัวแปลงคาสัญญาณ Analog Audio
ใหเปนรูปแบบดิจิตอล ในปนี้ มีการพัฒนาสรางแอพพลิเคชั่น ใน สมารทโฟน และไอแพด ทําใหการสรางเพลงสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น (inearbeat school of music: 2560)
2. เครื่องแตงกาย พัฒนาการของการแตงกายที่เห็นไดชัดคือการออกแบบ ในยุคสมัยปจจุบัน นักออกแบบเครื่อง
แตงกายใชเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ ในการวาดออกแบบ เนื่องจาก งายตอการออกแบบและแกไข การสรางรูปแบบตางๆ ทํา
ใหทุนเวลาในการสรางงาน เมื่อสรางเสร็จแลวก็สามารถสงผลงาน หรือจะพิมพลายลงผาก็สามารถทําไดงายขึ้น ไมจําเปนตอง
เดินทาง หรือรอคนมารับผลงาน นักออกแบบเครื่องแตงกายมักจะใชโปรแกรม Photoshop หรือ illustrator ในการตัดตอ
และสรางสรรคผลงาน เนื่องจาก โปรแกรมเหลานี้ มีเครื่องมือในการวาดภาพและตัดตอภาพ ใชงานงายไมยุงยาก จึงทําใหเปน
ที่แพรหลาย นอกเหนือจากนั้น นักแสดงบางกลุมออกแบบเทคโนโลยี ไฟ Led มาประกอบเขากับชุดการแสดง ออกแบบทา
เตน ออกแบบแสงใหเกิดเปนเรื่องราวที่นาสนใจ

ภาพที่ 1 ชุดไฟ Led
ที่มา: ภาพยนตรเรื่อง step up 4

ภาพที่ 2 การใชโปรแกรมตัดตอ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=7C86r5VFelI

3. ฉาก จากพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน กลาววา ฉากหมายถึง เครื่องบังตา หรือเครื่องกั้นมีทั้งชนิดแขวน ตั้ง หรือ
พับ, เครื่องประกอบเวทีละครใหดูสมจริงตามทองเรื่องทําดวยไม ผา หรือกระดาษ เปนตน เปนอีกหนึ่งองคประกอบที่ทําใหคน
ดูเขาในการแสดงมากยิ่งขึ้น ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี Projector และ CG เขามาประกอบเปนฉาก เพื่อลดตนวัสดุในการทํา
ฉาก และสะดวกตอการติดตั้ง หรือเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงฉาก นอกจากนั้น อีกทั้งยังเพิ่มลูกเลน ใหฉากมีความเคลื่อนไหว ไป
ตามเรื่องราว
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ภาพที่ 3 การใช Projector เปนฉาก
ที่มา: www. stepdesign.co.th

ภาพที่ 4 การใช CG ประกอบการแสดง
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=pMuvr

Dwhp4w&list=PLlnm2zt0gbLMmK

4. อุปกรณประกอบการแสดง การนําเอาอุปกรณประกอบการแสดงมาใชเพื่อสื่อสารกับคนดู และทําใหเกิดความ
นาสนใจเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่สําคัญในการแสดง มีหลายกลุมการแสดงที่พยายามนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใช เชน
เครื่อง Segway เครื่อง hologram การนําสลิงมาติดตั้งเพื่อทําใหนักแสดงลอยได การใชโคมไฟที่เปลี่ยนสีไดจาก
โทรศัพทมือถือ เปนตน

ภาพที่ 5 การใชเครื่อง hologram
ที่มา: www.stepdesign.co.th

ภาพที่ 6 การใชเครื่อง segway ในการเตนรํา
ที่มา:http://ew.com/article/2015/12/22/best-of-2015justin-bieber-segwaydance-video-david-moore/-

เทคโนโลยีกับรายวิชาสื่อทันสมัยเพื่อการแสดง
สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ชวยในการถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ความรู เหตุการณ แนวคิด สถานการณ
ฯลฯ ที่ผสู งสารตองการไปยังผูร ับสาร (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545)
ทันสมัย (Modern) หมายถึง ว. ตามสมัยที่นิยมกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
การแสดง (Performance) หมายถึง เครื่องมือที่มนุษยใชเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ ความรูส ึกนึกคิด
ของตน
เพื่อถายทอดใหบุคคลอื่นไดเขาใจ
รับรูถึงสิ่งที่ตนตองการจะแสดงออก
(โรงเรียนศิลปะการแสดงกาด,
http://www.kad-performingarts.com)
นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะของการฟอนรํา เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยความประณีตงดงาม เพื่อใหความบันเทิง ใหผู
ที่ไดดูมคี วามรูส ึกคลอยตาม การรายรํานีต้ องอาศัยเครื่องดนตรีและการขับรองการแสดง เชน ฟอนรํา ระบํา โขน ซึ่งแตละ
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ทองถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลลี าทาการแสดงที่แตกตางกันไป สาเหตุหลักมาจากภูมิอากาศ ภูมปิ ระเทศของแตละทองถิ่น ความ
เชื่อ ศาสนา ภาษา นิสยั ใจคอของผูคน ชีวิตความเปนอยู ที่มาของของนาฏศิลปไทย มาจาก
1. การเลียนแบบธรรมชาติ นําปรับประยุกตนําเอากิริยาทาทางตางๆ มาเรียบเรียงสอดคลองติดตอกันเปนขบวน
ฟอนรําใหสวยงาม
2. การเซนสรวงบูชา การฟอนรําบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ พัฒนามาใหมีการฟอนรําถวายกษัตริยในฐานะเปนสมมติเทพ
กระทั่งกลายมาเปนฟอนรําเพื่อความบันเทิงของคนทั่วไป
3. การรับอารยธรรมมาจากอินเดีย ที่สืบทอดมายังชนชาติมอญและขอมซึ่งเปนชนชาติที่ติดตอใกลชิดกับไทย ทําให
ไทยพลอยไดรบั อิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียไปในตัว อาทิ ภาษา ประเพณี และศิลปะการละคร ไดแก ระบํา ละคร และ
โขน (โรงเรียนศิลปะการแสดงกาด, http://www.kad-performingarts.com)
สื่อทันสมัยเพื่อการแสดง (Modern Media For Performance) จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนตัวกลางหรือ
สิ่งที่นําสารจากผูส งไปยังผูร ับ ซึ่งไดรับความนิยมในสมัยนั้น ทั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแสดงนั้นๆ ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดแบงหมวดหมูขององคประกอบสื่อที่ใชสรางสรรคการแสดง ดังตอไปนี้
1. เสียง ในงานนาฏศิลปสวนใหญใชดนตรีหรือเพลงเปนองคประกอบหลักเพื่อควบคุมจังหวะ และบอกเรื่องราว รวมทั้ง
อารมณและบรรยากาศของการแสดงนั้นๆ
2. ภาพ ใชแสดงเรื่องราว ฉาก หรือความคิดหลักของเรื่องที่ผูกํากับการแสดงตองการนําเสนอ นอกจากนี้ฝงทีมงาน
ออกแบบฉาก เครื่องแตงกาย และแสง ยังใชรูปภาพในการสื่อสารความคิด โดยการสืบคนขอมูลรูปภาพ (Image
research) นํามาเสนอตอทีมงานฝายอื่นๆ เพื่อใหเห็นภาพความคิดที่ตรงกันกอนเริม่ ปฏิบัติงาน ตลอดจนขั้นตอน
การรางแบบ (Sketch) เพื่อถายถอดความคิดของผูออกแบบใหออกมาเปนรูปราง
3. ขอความ เปนองคประกอบหนึ่งที่ชวยแบงและอธิบายในแตฉากของการแสดงใหเห็นไดชัดเจน
ขึ้นอยูกับ
เจตนารมณของผูส รางวาตองการจะแบงฉาก ชวงหรือตอนอยางไร เชน การใชตัวหนังสือหรือขอความมาคั่น หรือ
การใชองคประกอบแสงหรือเพลงมาแบงแยกแตละฉาก ชวงหรือตอน เปนตน นอกจากนีย้ ังใชในการแปลหรือ
บรรยายกรณีที่การแสดงนั้นๆ มีการสื่อสารภาษาทองถิ่น หรือมีชาวตางชาติมาชมการแสดง ก็มักจะใช subtitle
ชวยในการบรรยายบทบรรยาย หรือบทสนทนานั้นๆ
4. ภาพเคลื่อนไหว เปนการรวมองคประกอบทั้งหมด ไมวา จะเปน เสียง ภาพ และขอความมาไวในพื้นที่จัดเก็บ
เดียวกัน ผานการเลือกใชตัวเปลี่ยน (Transition) ซึ่งอาจจะแบงหรือเชื่อมโยงฉาก ชวงหรือตอนของการแสดงใหมี
ความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 7 องคประกอบของสื่อทันสมัยเพื่อการแสดง
ที่มา: ผูวิจัย
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ทั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดลําดับตามความยากงายตามพื้นฐานผูเรียนเปนสําคัญ โดยเริ่มจากการใหผูเรียนฝกตัดตอเสียง เพลง
ใชเสียงประกอบ (Sound effect) เพื่อเพิ่มความสมจริงและเรียนรูเครื่องมือที่หลากหลายยิ่งขึ้น เชน โประแกรม Windows
Movie Maker และ WavePad จากนั้นจึงใหผูเรียนไดฝกโปรแกรมตัดตอภาพ Adobe Photoshop ฝกคิด วิเคราะห ตีความ
จากโจทย ที่ ไ ด รั บ จากนั้ น จึ ง ค น คว า หาข อ มู ล รู ป ภาพ แล ว สื่ อ สารความคิ ด ผ า นกระบวนการออกแบบ ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด
องคประกอบภาพใหมีความสวยงามตามหลักการของศิลปะและการออกแบบ ฝกคิดขอความที่มีใจความสําคัญและดึงดูด
ผูอาน ผูชม ฝกตัดตอภาพยนตรแบบงายผานโปรแกรมที่ไดกลาวไวแลวขางตน เพื่อใหมีความเขาใจและเห็นภาพรวมของชุด
การแสดงนั้นๆ และสุดทายคือการนําเสนอผลงานที่ไดเรียนรูมาตลอดทั้งภาคเรียน เพื่อสื่อสารผลงานของตนใหเปนที่ประจักษ
ตอเพื่อนรวมชั้นเรียน

ภาพที่ 8 การตัดตอเพลงโดยใชโปรแกรม Windows Movie Maker
ที่มา: https://windows-movie-maker.th.softonic.com

ภาพที่ 9 การตัดตอเพลงโดยใชโปรแกรม WavePad
ที่มา: https://wavepad.th.softonic.com
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ภาพที่ 10 ผลงานการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชโปรแกรมตัดตอภาพ
Adobe Photoshop ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 11 ผลงานการออกแบบโปสเตอรโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 12 ผลงานการตัดตอภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงโดยใชโปรแกรม Window Movie Maker ของนักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา: ผูวิจัย
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สรุปไดวา ในยุคที่เทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต การขับเคลื่อนวงการดานศิลปะนาฏศิลปควรตองคํานึงถึง
การหยิบยกนําเทคโนโลยีมาสรางสรรคศิลปะการแสดง เพื่อกอใหเกิด รูปแบบการแสดงที่แปลกใหม ทั้งในดานของเพลง
เครื่องแตงกาย ฉาก และอุปกรณประกอบการแสดง องคประกอบเหลานี้ เปนสวนหนึ่งที่จะชวยทําใหคนดูเขาใกลและเขาใจถึง
การแสดงไดงายขึ้น สิ่งสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใชในการแสดง คือความเหมาะสม นักแสดงและผูออกแบบการแสดง
จะตองมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในแตละประเภท ประกอบกับการนํามาสรางสรรคอยางชาญฉลาด
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The Development of Communicative English Package for Sakon Nakhon Rajabhat
University Drivers
การพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Khomsin Sarntong
คมศิลป สารทอง
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาความตองการดานการใชภาษาอังกฤษของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) พัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับพนักงานขับรถมหาวิทยาราชภัฏสกลนคร และ 3) สํารวจทัศนคติของพนักงานขับรถที่
มีตอคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ พนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ย วกับความตองการดานภาษาอังกฤษ คูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ สารและแบบสํารวจทัศนคติของ
พนักงานขับรถตอคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง
และนํ า มาวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง พรรณาเพื่ อ หาค า เฉลี่ ย (Means) และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผลการวิ จั ย พบว า พนั ก งานขั บ รถมี ค วามต อ งการด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ สู ง และมี ค วามพึ ง พอใจต อ คู มื อ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูง
คําสําคัญ: คูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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 3645 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
Greetings
Self-introduction
Farewell
Asking and offering help
Thanking and apologizing
Accepting and denying invitation
Complement
Sympathizing
Asking and giving directions
Recommending tourist attractions
Asking and telling distance
Asking and telling time
Asking and giving needs
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Mean
4.25
4.25
4.16
4.16
4.25
4.08
3.91
3.91
4.16
4.16
4.08
4.08
4.33

S.D.
1.055
1.055
1.193
1.029
1.055
1.164
1.311
1.311
1.029
1.029
1.164
1.164
0.778

Level
Very high
Very High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
Very High
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Needs of Using Communicative English
Making an appointment
Telling guests to wait
Counting number
Telling date
Telling places
Overall needs

Mean
4.33
4.25
4.00
4.08
4.00
4.13

S.D.
0.778
1.055
0.738
0.996
0.738
1.057

Level
Very High
Very High
High
High
High
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
Mean S.D.
Level
Items
There are clear objectives.
The package has a variety of activities.
The content is easy to understand and it covers
conversation with foreigners.
Vocabulary and expressions are useful and
authentic.
The package provides knowledge and English
abilities to converse with foreigners.
There are activities to gain more confidence in
speaking English.

3.63
3.47

0.928
0.819

High
High

3.83

0.935

High

3.80

0.714

High

3.60

0.871

High

3.53

0.828

High

S.D.

Level

0.681

High

0.975

High

Mean
Items
The format, publication and pictures in the
4.13
handbook are interesting and easy to understand.
The content in the CD is clear and easy for self4.17
learning, and it is interesting to learn.
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The handbook contains evaluation so that you can
3.77
make comparison of your leaning progress.
The package helps you converse with foreigners
3.87
well.
Overall satisfactions
3.78

0.648

High

0.691

High

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
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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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กลวิธีทางภาษาที่สัมพันธกับอุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
The Relationship between Language and Ideologies in the Vision of the Municipality of
Nakhon Ratchasima
ชนัฏดา ผลานันต
ภาสพงศ ผิวพอใช
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการกลวิธีทางภาษาที่มีความสัมพันธกับอุดมการณในวิสัยทัศนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสื่อสารกลวิธีในการ
สื่อสารอุดมการณตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ ของแฟรคลัฟ (Fairclough, 1995) ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่มี
ความสัมพันธกับอุดมการณ แบงเปน 4 กลวิธีทางศัพท ประกอบดวย 1) การใชคําที่มักปรากฏรวมกัน 2) การใชคํากิริยาที่มักปรากฏ
รวมกัน 3) การใชมูลบท (presupposition) 4) การใชคําขวัญ (slogans) กลวิธีทางภาษาดัง กลาวสื่อสารใหเห็นถึงอุดมการณใน
วิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 2 อุดมการณ ไดแก อุดมการณเมืองนาอยู และอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
บานเมืองใหนาอยู ทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานกายภาพ ดานการบริหารจัดการ จะทําใหผูคนที่อยูอาศัยมีความ
พึงพอใจ และนําไปสูความสุขในการอยูอาศัยและการดํารงชีวิต อีกสวนหนึ่งคืออุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมักปรากฏรูปภาษาที่
สื่อสารถึงการยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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” ที่ส่ือสารผานภาษา จากผูสงสาร คือ “เทศบาล” ซึ่งมีฐานะเปนหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความใกลชิดกับประชาชนทําหนาที่เปนผูกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น และเปน
เสมือนภาพในอนาคตที่เทศบาลกําหนด นําไปสูการกําหนดพันธกิจ และยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ตามกรอบภารกิจของ
เทศบาล อันไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานการสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานสังคม ดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และดานการทองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม
ขอความวิสัยทัศนเปนภาษาที่มีพลังอํานาจและแฝงไวดวยอุดมการณ (Ideology) นักภาษาศาสตรเชื่อวาอุดมการณ
จะถายทอดผานภาษาที่สะทอนชุดความคิดของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่ยึดถือปฏิบัติและเปนสิ่งที่สามารถเอื้อประโยชนตอ
คนบางกลุม ภาษากับสังคมมีความสัมพันธกัน มนุษยไมไดใชภาษาเพื่อการสือ่ สารเพียงอยางเดียว แตใชภาษาเพื่อวัตถุประสงค
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อยางอื่นดวย นอรแมน แฟรคลัฟ (Norman Fairclough) เสนอวา วาทกรรมคือวิถีปฏิบัติทางสังคมรูปแบบหนึ่ง (อางใน ณัฐ
พร พานโพธิ์ทอง, 2556: 7) วาทกรรมมีหนาที่ดานอุดมการณ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ วาทกรรมเปนพื้นที่ประกอบสรางและ
สื่ออุดมการณ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556) ขณะที่ฟาน ไดก (Van Dijk) นําเสนอวาอุดมการณคือระบบความคิดความเชื่อ
ของคนกลุมตางๆ ในสังคม (อางถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 :15)
การใชภาษาในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 90 เทศบาล พบกลวิธีทางภาษา เชน การใชคําที่
มักปรากฏรวมกัน เชน เมืองนาอยู, ชุมชนนาอยู, ธรรมาภิบาล เปนตน กลวิธีดังกลาวมีลักษณะของการถายทอดอุดมการณ
บางอยาง ทั้งนี้อุดมการณ (Ideology) เมื่อพิจารณากลวิธีทางภาษาที่สัมพันธกับอุดมการณ ทําใหเห็นถึงอุดมการณในการ
พัฒนาทองถิ่น
การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษากลวิ ธี ท างภาษาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อุ ด มการณ ใ นวิ สั ย ทั ศ น ข องเทศบาล จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อใหทราบถึงกลวิธีทางภาษา ที่สัมพันธกับการสื่อสารอุดมการณ ตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชสื่ออุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาอุดมการณในวิสัยทัศน
ของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา โดยมุงศึกษาภาษาและอุดมการณในวิสัยทัศนทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 90
เทศบาล ซึ่งกําหนดโดยคณะผูบริหารเทศบาล โดยการมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร
นิยามศัพท
อุดมการณ (Ideology) หมายถึง ระบบความคิดความเชื่อของเทศบาล ที่จะนําพาเทศบาลพัฒนาไปสูจุดใดจุดหนึ่ง เปน
เปาหมายในการพัฒนาเทศบาล
วาทกรรม (discourse) หมายถึง ภาษาระดับขอความ ที่ใชสื่อสารวิสัยทัศนของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศนเทศบาล (vision of Municipality) หมายถึง สิ่งที่หนวยงานเทศบาลตองการใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตาม
กรอบภารกิจ คําสัญญาที่เปนเปาหมายนําพาทองถิ่นไปสูการพัฒนา ภาพที่ตองการมองเห็นหรือตองทําใหเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากําหนดขึ้น
แนวคิดเรื่องวาทกรรมและอุดมการณ
วาทกรรม (discourse) เปนศัพทบัญญัติจากสาขาสังคมศาสตร (ไชยรัตน เจริญศินโอฬาร, 2540) เปนความหมายเชิง
สังคมศาสตร แทนความหมายดวยตัวพิมพใหญ “D” หรือ Big “D” (Discourse) เปนการศึกษาภาษารวมกับสิ่งอื่นๆ หรือ
บริ บ ทอื่ น ๆ ที่ แ วดล อ ม เช น การกระทํ า ปฏิ สั ม พั น ธ ค า นิ ย ม สิ่ ง แวดล อ ม ฯลฯ ส ว น “วาทกรรม” ที่ แ ทนด ว ยตั ว
“d”(discourse) หรือเรียกวา little “d” มีความหมายในมิติภาษาศาสตร มีคําเรียกอีกหลายอยาง เชน สัมพันธสาร ปริเฉท
ขอความตอเนื่อง วจนะ และวาทกรรม
แฟรคลัฟ นิยามวาทกรรรมตามมุมมองดานภาษาศาสตรวา คือการใชภาษาทั้งพูดและเขียน และยังรวมกิจกรรมทีส่ อื่
ความหมายรูปแบบอื่นๆ เชน ภาพถาย ภาพยนตร วีดีทัศน แผนภูมิ และอวัจนภาษา และยังมองวาทกรรมตามทฤษฎีเชิง
สังคม วาทกรรม ถูกกําหนดโดยสถานการณ สถาบัน และโครงสรางทางสังคม ในขณะเดียวกันวาทกรรมก็กําหนดสิ่งเหลานี้
(อางถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 : 11)
แฟรคลัฟ ไดเสนอแนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) หรือ CDA เปน
แนวทางศึกษาวาทกรรม ที่ผสมผสานกันระหวางภาษาศาสตรและสังคมศาสตร (รัชฎาภรณ ศรีรักษา, 2557) ประกอบดวย 3
มิติ คือ มิติที่ 1 มุงเนนวิเคราะหและตีความตัวบท หรือขอมูลภาษา ทั้งในระบบของศัพท ไวยากรณ ความหมาย และการ
เชื่อมโยงความในระดับที่เหนือกวาประโยค และมิติที่ 2 เปนขั้นตอนของการตีความตัวบทและตีความบริบท โดยตองตีความ
รูปภาษา ความหมายของถอยคํา การเชื่อมโยงความ โครงสรางของตัวบท รวมไปถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ และมิติที่ 3
เป น ขั้ น ตอนการอธิ บ ายเพื่ อ ให เ ห็ น ภาพของวาทกรรมในฐานะที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการทางสั ง คม เขาเสนอว า
นักภาษาศาสตรควรอธิบายบริบททางสังคมวัฒนธรรมตอตัวบท และผลกระทบที่ตัวบทมีตอความสัมพันธเชิงอํานาจ และ
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)
อุดมการณ (Ideology) มีความหมาย 2 แบบ กล าวคือ ความหมายตามนิยามที่มีนัยเปนกลาง อุดมการณ คื อ
ความคิด ความเชื่อ คานิยมที่ กลุมคนในสังคมมีรว มกัน นิย ามนี้ไมได ตัดสินวาอุ ดมการณเ ปนสิ่งที่ดีห รือไมดี เพียงแตใ ห
ความหมายวาเปนความคิด ความเชื่อที่สมาชิกของกลุมมีรวมกัน ฟาน ไดก เชื่อวาอุดมการณและการเอื้อประโยชนตอสิ่งใดสิ่ง
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หนึ่ง ไมจําเปนตองเปนสิ่งไมดีเสมอไป (อางถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 : 16) แนวคิดเรื่องอุดมการณมีลักษณะทําใหเกิด
การตั้งคําถาม เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกผลิตซ้ําจนกลายเปนเรื่องธรรมชาติ ในสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งๆ (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเรื่องเมืองนาอยู
แนวคิดเรื่องเมืองนาอยู (Healthy City) เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ ป 2537 โดยไชยยันตร กัมปนาท
แสนยากร รับเอาแนวคิดจากองคการอนามัยโลกมาเผยแพร โดยใหนิยามศัพทภาษาไทยวา “เมืองนาอยู” และสนับสนุนให
ชุมชนในประเทศไทยนําแนวคิดเมืองนาอยูไปพัฒนา ไชยยันตร กัมปนาทแสนยากร (2538 : 1) ใหความหมายของเมืองนาอยู
วา เปนเมืองที่มีการสรางสรรค และปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพ และสังคมอยางตอเนื่อ ง รวมทั้งมีก ารขยายแหล ง
ทรัพยากรของชุมชน โดยใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
เมืองนาอยู เปนแนวคิดที่ครอบคลุมหลายดาน ไดแก ดานสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ดานกายภาพ (โครงสราง
พื้นฐาน) ตลอดจนดานการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส ประชาชน
สามารถตรวจสอบการทํางานของหนวยงานเทศบาลได นอกจากนีแ้ ผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) ศึกษาวิสัยทัศนเมืองนาอยูและยุทธศาสตรการพัฒนาของภาค
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง อาทิตยาอธิบายวาการสรางเมืองนาอยูในตําบล
ปากน้ําประแส ตองสรางวิสัยทัศนเมืองนาอยูตําบลปากน้ําประแส คือความฝนในอนาคตที่เปนจริงไดในทัศนคติของประชาชน
ซึ่งวิสัยทัศนแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานกายภาพ ดานสังคมและความปลอดภัย และดานการ
บริหารจัดการ ซึ่งนําไปสูการทํายุทธศาสตรการพัฒนา อาทิตยา ยังใหความหมาย “เมืองนาอยู” วาหมายถึงเมืองที่มีการ
สรางสรรคและปรับปรุงสิ่งแวดลอม ทั้งดานกายภาพและสังคมอยางตอเนื่อง
แนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คน
เปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทาง
ปฏิบัติ และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 9 และ
การพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการเสริมสรางความ
เขมแข็งของทุนที่มีอยูในประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น และพัฒนา
ประเทศให กา วหนา ต อ ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ขที่ ยั่ ง ยื นของสัง คมไทยตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (สรุป สาระสํ า คั ญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559)
งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาและอุดมการณ
ชนกพร พัวพัฒนกุล (2556) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณในวาทกรรมการพยากรณดวงชะตา:
การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ ผลการศึกษาพบวากลวิธีทางภาษาที่ใชสื่อ
อุดม การณมีทงั้ สิ้น 14 กลวิธี แบงเปน
กลวิธีการแสดงความเชื่อที่มีอยูกอน เชน การใชมือมูลบท การใชคําศัพท การใชคําที่มักปรากฏรวมกัน กลวิธีการชี้นํา เชน
การใชคําแสดงทัศนภาวะ และกลวิธีเสริมการชี้นํา เชนการใชประโยคแสดงความสัมพันธแบบเหตุ-ผล และความสัมพันธแบบ
เงื่อนไข ชนกพร ยังอธิบายวาวาทกรรมคําพยากรณดวงชะตาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาและจัดระเบียบทางสังคม
ซึ่งผูรับสารอาจจะไมตระหนักถึงบทบาทดังกลาวสวนการผลิตซ้ําอุดมการณชะตานิยมอาจมีสวนทําใหคนยอมรับปญหาโดยไม
คิดแกไขและเห็นวาความไมเทาเทียมระหวางบุคคลเปนเรื่องธรรมดาเพราะเปนสิ่งที่โชคชะตากําหนดอุดมประการดังกลาว
นิติพงษ พิเชษฐพันธุ (2554) ศึกษาวาทกรรมเหตุการณพิพาท เขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณ การศึกษาพบวามีการนําเสนอความคิดเกี่ยวกับไทยและเขมร
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ประการใดบางผลการศึกษาพบวาชุดความคิดเกีย่ วกับไทยเขมรแบงออกเปนสองกลุมคือหนึ่งกลวิธีทางภาษาดานรัฐศาสตร
และวัจนปฏิบัติศาสตร ไดแก การเลนการเลือกใชคําศัพทการใชอุปลักษณ การใชนามมัย การใชมลู บท และการใชคําแสดงทัศ
นภาวะ
1. กลวิธีทางภาษาที่สัมพันธกับอุดมการณ
กลวิธีทางภาษาในการสื่อสารมีหลายกลวิธี เชน 1) การเลือกใชคําศัพท ไดแก การใชคําที่มักปรากฏรวมกัน การใช
คํากิริยาที่มักปรากฏรวมกัน 2) การเลือกใชประเภทของขอความ หรือกลวิธีทางวาทศิลป เชน คําขวัญ (Slogans) บท
ประพันธ ฯลฯ 3) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม (Discourse – Pragmatic Strategies ) ไดแก การใชมูลบท
(presuppositions) (จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557 : 139, 152)
1.1 การใชคําศัพทที่มักปรากฏรวมกัน
เมื่อพิจารณาหนวยคําที่พบในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา พบวามีการใชคําศัพทที่มักปรากฏรวมกัน เชน คํามี
ความหมายเกี่ยวของกับเมืองนาอยู องคประกอบของเมืองนาอยู คําที่มีความหมายสื่อถึงเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏรวมกัน
ดังตอไปนี้
1.1.1 การใชคําศัพทที่มักปรากฏรวมกัน สื่อความหมายถึงการเปนเมืองนาอยู หรือองคประกอบ
ของของความเปนเมืองนาอยู ดังตัวอยางตอไปนี้
กลุมคํา
คําที่ประกอบดวยคํา
“เมืองนาอยู” หรือ
“ทองถิ่นนาอยู”
กลุมคํา
คําที่สื่อความหมายถึง
เมืองนาอยู

กลุมความหมาย

กลุมความหมาย
ความสุข
สังคม
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม
ทองเที่ยว วัฒนธรรม

คําที่มักปรากฏรวมกัน
หนองไข น้ํ า น า อยู โคกกรวดเมื อ งน า อยู จอหอน า
อยู หัวทะเลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โพธิ์กลางเมืองนา
อยู ทองถิ่นนาอยู โนนสมบูรณนาอยู
คําที่มักปรากฏรวมกัน
มีความสุข คุณภาพชีวิตดีถวนหนา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้น
สังคมดี สังคมสงบสุข ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีคุณภาพ
เศรษฐกิจดี เฟองฟูเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
เกษตรกรรมกาวหนา
สิ่งแวดลอมดี สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ รูรักสภาพแวดลอม
ลําน้ําธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน
บึงกลอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน

การบริหารจัดการ

บริ ก ารเลิ ศ ล้ํ า บริ ห ารสู ส ากล ประชาชนมี ส ว นร ว ม
การบริ ห ารจั ด การโปร ง ใส ระบบบริ ห ารราชการดี
การบริหารจัดการดี มีความโปรงใส การมีสวนรวมของ
ประชาชน ยึ ด หลั ก ประชาชนเป น ศู น ย ก ลางในการ
พัฒนา
ดานกายภาพ
คมนาคมสะดวก โครงสร า งพื้ น ฐานมั่ น คง พั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคครบครัน
ตารางที่ 1 คําศัพทที่มักปรากฏรวมกันสื่อความหมายถึงความเปนเมืองนาอยู
จากตารางขางตนจะเห็นวาวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มีการใชคําที่มีความหมายถึง เมืองนาอยู หรือคําที่มี
ความหมายสื่อถึงความเปนเมืองนาอยู
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ตัวอยาง (1)
“เทศบาลนครนครราชสีมา เปนศูนยกลางการพัฒนา เศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล” (เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา )
ตัวอยาง (2)
“หนองไขน้ํานาอยู เฟองฟูเศรษฐกิจ ผลผลิตเกษตรอินทรีย คุณภาพชีวิตดีถวนหนา” (เทศบาลตําบล
หนองไขน้ํา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (3)
“ประตูสูอีสาน บริการเลิศล้ํา ลําน้าํ ธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนามซีเกมส ”
(เทศบาลตําบลปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (4)
“โคกกรวดเมืองนาอยู คูเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีสวนรวม ศูนยรวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติ
ยั่งยืนยั่งยืน” (เทศบาลตําบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (5)
“จอหอนาอยู บริหารสูสากล ชุมชนพอเพียง พัฒนาเมือง แบบบูรณาการ”
(เทศบาลตําบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (6)
“หัวทะเลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ประชาชนมีสวนรวม ยกระดับคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระบบการศึกษาดีมีมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี งานบริการเปนเลิศ พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”
(เทศบาลตําบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
จากตัวอยาง มีการใชคําที่สื่อความหมาย หรืออางถึงเรื่อง “เมืองนาอยู” “ทองถิ่นนาอยู” และยังมีกลุมคําทีส่ ื่อความหมายถึง
ความเปน “เมืองนาอยู” ครอบคลุมความหมายเมืองนาอยู ของกระทรวงมหาดไทย คือ การทําใหหมูบาน ตําบล มีผังเมือง
และสิ่งแวดลอมที่ดีประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดี มีรายไดเลี้ยงตนเองอยางเพียงพอ และไดรับบริการพื้นฐานจาก
รัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม
1.1.2 คําที่มักปรากฏรวมกัน สื่อความหมายถึงแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง วิสัยทัศน
เทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการใชคําที่ปรากฏรวมกัน เพื่อสื่อสารถึงความพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง พออยู
พอกิน ดังตัวอยางตอไปนี้
กลุมคํา
กลุมความหมาย
คําที่มักปรากฏรวมกัน
คําที่สื่อความ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นําพาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง
พอเพียง เศรษฐกิจ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
ชุมชน พออยูพอกิน
พอเพียง บริหารเปนเลิศเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพ
พอเพียง
ชีวิตดีวิถีพอเพียง
ชุมชนเขมแข็งและเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 2 คําที่มักปรากฏรวมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอยาง (7)
“สงเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
(เทศบาลตําบลโคกสวาย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (8)
“เทศบาลตําบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี ปลอดภัยใฝคณ
ุ ธรรม เลิศล้ําการศึกษา นําพา
เศรษฐกิจพอเพียง”
(เทศบาลตําบลตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา)
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ตัวอยาง (9)
“คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนนาอยู ผูนํามีความเขมแข็ง บึงกลอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ภูมิทัศนตําบลสวยงาม
ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
(เทศบาลตําบลใหม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (10)
“ชุมชนนาอยู มีแหลงเรียนรู พออยูพอกิน พัฒนาทองถิ่น ขจัดสิ้นมลพิษ ชีวิตปลอดภัย”
(เทศบาลตําบลเทพาลัย อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (11)
“เทศบาลตําบลหนองบัวลายนาอยู การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
(เทศบาลตําบลหนองบัวลาย อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา)
จากตัวอยางวิสัยทัศนเทศบาลในพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา มีการใชคําที่ปรากฏรวมกันเพื่อสื่ออุดมการณความ
พอเพียง ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน พออยูพอกิน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่
9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาบานเมือง
1.2 การใชคํากิริยาที่มักปรากฏรวมกัน
คํากิริยาเปนคําที่ใชแสดงเหตุการณ การกระทํา ความคิด ความรูสึก แสดงสภาพของบุคคล สัตว หรือ
บางสิ่งบางอยาง (จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557 : 148)
1.2.1 การใชคํากิริยาที่มักปรากฏรวมกันเกีย่ วกับการเปนเมืองนาอยู เมื่อวิเคราะหการปรากฏ
ของคํากิริยาในวิสัยทัศนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ที่มักปรากฏรวมกันกับคําที่มีความหมายเกีย่ วของการความเปนเมืองนา
อยู พบวามีคํากิริยาที่มักปรากฏรวมกัน เชน พัฒนา กาวนํา กาวหนา กาวสู อนุรักษ รักษา ยึด ดังนี้
กลุมคํา
กลุมความหมาย
คําที่มักปรากฏรวมกัน
คํากิริยาที่สื่อความ
พัฒนา
เปนศูนยกลางการพัฒนา พัฒนาเมืองแบบบูรณาการ
หมายถึงการทําใหเจริญ
พัฒนาคน พัฒนาหนองไผลอม มุงมั่นพัฒนา พัฒนา
ขึ้น
โคกสู ง ก า วไกล มุ ง พั ฒ นาชุ ม ชนแบบยั่ ง ยื น พั ฒ นา
คุณ ภาพชี วิต พั ฒ นารายไดใ หชุ ม ชน พั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิ ต พั ฒ นาการเมื อ งการบริ ห าร พั ฒ นาโครงสร า ง
พื้นฐาน พัฒนาสูอาเซียน พัฒนาแบบยั่งยืน พัฒนารอบ
ด า น ประชาชนมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา พั ฒ นาการ
ทองเที่ยว
กาวหนา กาวนํา
พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน พัฒนาโคกสูงกาวไกล
กาวไกล กาวสู
พร อ มก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ก า วไปพร อ มกั น
การศึกษากาวไกล การศึกษากาวหนา
ยกระดับ
อนุรักษ รักษา สืบสาน

ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษา
คําที่สื่อความหมายถึง
รักษาไวซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม
“การรักษาใหคงเดิม”
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
คําที่สื่อความหมายถึง ยึด
ยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ยึดหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพียง ยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
การยึดมั่นในหลักการใด
หลักการหนึ่ง
ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 3 คํากิริยาที่มักปรากฏรวมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณเมืองนาอยู
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ตัวอยาง (12)
“เทศบาลนครราชสีมา เปนศูนยกลางการพัฒนา เศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล” (เทศบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (13)
“จอหอนาอยู บริหารสูสากล ชุมชนพอเพียง พัฒนาเมืองแบบบูรณาการ”
(เทศบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (14)
“พัฒนาโคกสูงกาวไกล น้าํ ไหลใสสะอาด การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ชุมชนเขมแข็งสามัคคี อนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี มีการศึกษาดี กีฬาเดน เศรษฐกิจมั่นคง พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”
(เทศบาลตําบลโคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (15)
“ไชยมงคลเปนตําบลนาอยู การบริหารจัดการโปรงใสมีศักยภาพ 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)
จากตารางจะเห็นวามีการใชคํากิรยิ าที่มักปรากฏรวมกัน ซึ่งสื่อความหมายถึงการเปนเมืองนาอยู คําที่สื่อ
ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ทําใหเจริญขึ้น เชน พัฒนา กาวนํา กาวหนา กาวสู ยกระดับ ยึด รักษา อนุรักษ ในวิสัยทัศน
ของเทศบาลนครราชสีมา ซึ่งมักจะใชรวมกับคําวาที่มีความหมายเกีย่ วกับเมืองนาอยู ในดานตางๆ
1.2.2 การใชคํากิริยาที่มักปรากฏรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะหการปรากฏของ
คํากิริยาในวิสยั ทัศนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาที่มักปรากฏรวมกันกับคําที่มีความหมายเกี่ยวของกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวามีคํากิริยาที่มักปรากฏรวมกัน เชน นอมนํา ยึด ฯลฯ ดังตัวอยางตอไปนี้
กลุมคํา
คํากิริยาที่มีความหมาย
การยึดไว

ยึด

กลุมความหมาย

คํากิริยาหมายถึง การ นอมนํา
นําไปโดยกิริยาออนนอม

คําที่มักปรากฏรวมกัน
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอยาง (18)
“หัวทะเลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ประชาชนมีสวนรวม ยกระดับคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบการศึกษาดีมีมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี งานบริการเปนเลิศ พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”
(เทศบาลตําบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (19)
“เทศบาลนาอยู ฟนฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
(เทศบาลตําบลพุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
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จากตัวอยางวิสัยทัศนเทศบาลในพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา มีการใชคํากิริยาที่ปรากฏรวมกันเพื่อสื่ออุดมการณความ
พอเพียง โดยเฉพาะคําวา “ยึด” ซึง่ มักจะใชรวมกับ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
1.3. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม : การใชมูลบท (presuppositions)
การใชมูลบท เปนรูปภาษาที่ใชอางถึง ยอมรับวาสิ่งนั้นมีอยู ซึ่งในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา มีการใชมลู บท ดังนี้
ตัวอยาง (20)
“หนองไขน้ํานาอยู เฟองฟูเศรษฐกิจ ผลผลิตเกษตรอินทรีย คุณภาพชีวิตดีถวนหนา” (เทศบาลตําบล
หนองไขน้ํา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (21)
“ชุมชนดี ชีวีไรโรคา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี ประเพณีนยิ ม ชื่นชมกีฬา การศึกษากาวหนา พัฒนา
แบบยั่งยืน” (เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (22)
“ชุมชนนาอยู มีแหลงเรียนรู พออยูพอกิน พัฒนาทองถิ่น ขจัดสิ้นมลพิษ ชีวิตปลอดภัย”
(เทศบาลตําบลเทพาลัย อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา)
จากตัวอยางจะเห็นมีการใชรูปภาษาที่อางถึง สิ่งที่มีอยูจริงในพื้นที่ เชน ผลผลิตทางการเกษตร ยาเสพติด
ขจัดสิ้นมลพิษ เปนสิ่งที่มีอยูจริงและเปนสิ่งที่เชื่อรวมกันในพื้นที่นั้นๆ ความเชื่อวา หากชุมชนปลอดยาเสพติด จะทําไหชุมชน
เปนชุมชนที่นาอยู ความเชื่อวาถาชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดจี ะสงผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
1.4. การใชกลวิธีทางวาทศิลป
กลวิธีทางวาทศิลป เปนการใชภาษาที่มีศิลปะในการสื่อสาร ในการวิเคราะหวสิ ัยทัศนของเทศบาล
นครราชสีมา พบกลวิธีทางวาทศิลป คือ การใชคําขวัญ (slogans) โดยนําถอยคํามาเรียงรอยเขาดวยกัน (จันทิมา อังคพนิชกิจ,
2557) ดังนี้
ตัวอยาง (23)
“โพธิ์กลางเมืองนาอยู สาธารณูปโภคครบครัน บริการทุกชนชั้น มุงมั่นพัฒนา”
(เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (24)
“เทศบาลนาอยู มีความรูทันสมัย การเกษตรกาวไกล พัฒนารายไดใหชุมชน”
(เทศบาลตําบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (25)
“ดานคลานาอยู
บริหารงานแบบบูรณาการ
ประสานงานชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสูอาเซียน”
(เทศบาลตําบลดานคลา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา)
ตัวอยาง (26)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง
แหลงการเกษตร ปลอดเอดสและยาเสพติด
มีสํานึกทางจริยธรรม กาวนําประชาธิปไตย
(เทศบาลเมืองบัวใหญ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา)
จากตัวอยางจะเห็นการใชภาษาทีม่ ีศิลปะในการสื่อสาร พบกลวิธีทางวาทศิลป คือ การใชคําขวัญ เพื่อ
สื่อสารถึงความเปนเมืองนาอยู และการพัฒนาบานเมืองในดานตางๆ ตามแนวคิดเมืองนาอยูผานวิสัยทัศนของเทศบาลใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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2. อุดมการณที่พบในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนคราชสีมา
จากการศึกษาขอความวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ผานการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ปรากฏ
ซ้ําในขอความวิสัยทัศน จํานวน 90 เทศบาล พบวากลวิธีทางภาษาที่ใชสื่อถึงอุดมการณ จากการศึกษาพบวา แบงอุดมการณ
ออกเปน 2 ชุด ไดแก
1.1 อุดมการณเมืองนาอยู (Healthy City ideology)
1.2 อุดมการณความพอเพียง
อุดมการณที่พบในขอความวิสัยทัศนเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการใชกลวิธีทางภาษาในการ
สื่ออุดมการณ ไดแก กลวิธีทางศัพท ไดแก การใชคําที่มักปรากฏรวมกัน การใชคํากิรยิ าที่มักปรากฏรวมกัน กลวิธีทาง
วาทศิลป ไดแก การใชคําขวัญ (slogans) การใชมูลบท (presuppositions) ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
2.1 อุดมการณเมืองนาอยู (Healthy City ideology)
จากการศึกษาพบวาในวิสัยทัศนของเทศบาล มีการใชคําที่สื่อความหมาย หรืออางถึงเรื่อง “เมืองนาอยู” ทั้งที่เปนการ
กลาวถึงโดยตรง และกลาวถึงความหมายโดยออม ตามความหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเมืองนาอยู
ดานสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ดานกายภาพ (โครงสรางพื้นฐาน) ตลอดจนดานการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
พิจารณาคําที่ปรากฏรวมกัน และคํากิริยาที่มักปรากฏรวมกัน ดังตัวอยางที่ 1 – 6 ชี้ใหเห็นวาเทศบาลมุงพัฒนาเทศบาลให
เปนเมืองนาอยู ตอบสนองความตองการของประชาชนที่ตองการใหบานเมือง มีเศรษฐกิจดี มีสิ่งแวดลอมดี มีโครงสรางพื้นฐาน
ที่ครบครัน สอดคลองกับนิยามเมืองนาอยู ของ อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558)
ความเปนเมืองนาอยู สามารถสื่อสารให เห็นถึงผลลัพธ หรือ รูปธรรมที่ จับตองได เชน เศรษฐกิจดี ตัวชี้วัด คื อ
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการสงเสริมดานเศรษฐกิจระดับเรือนผานอาชีพตางๆ ดังตัวอยาง ตอไปนี้
ตัวอยางที่ (27)
“โนนสมบูรณนาอยู เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง สงเสริมความรู มุงสูคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี”
(เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา)
จากตัวอยางที่ 27 จะเห็นวาวิสัยทัศนเทศบาลตําบลโนนสมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ปรากฏคําที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจเขมแข็ง ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของความเปนเมืองนาอยู เมืองที่มีเศรษฐกิจเขมแข็ง
ประชาชนมีรายได ยอมเปนเมืองที่มีองคประกอบของความเปนเมืองนาอยูดานเศรษฐกิจ เปนตน
2.2 อุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คน
เปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จากการศึกษาพบวาในวิสัยทัศนของเทศบาล มีการใชคําที่สื่อ
ความหมาย หรืออางถึงเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งที่เปนการกลาวถึงโดยตรง ดังตัวอยางที่ 7-11 เปนตัวอยางของการใชคํา
ที่มักปรากฏรวมกัน สื่อความหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียง หรืออุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุดความคิดที่สื่อวาการพัฒนา
บานเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะกอใหเกิดความมั่นคง และเกิดความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ จากการที่ภาค
ครัวเรือน ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได ทั้งในแงของภาคการเกษตร ตลอดจนองคประกอบของความพอเพียง ไดแก ความ
พอดี การประมาณตน การมีภูมิคุมกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนตนมา อุดมการณเศรษฐกิจพอเพียงไดถูก
ผลิตซ้ํา ผานวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ทําหนาที่เปนเข็มทิศในการพัฒนาทองถิ่น เปนภาพในอนาคตที่เทศบาล
กําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น และที่สําคัญเปนอุดมการณทมี่ กี ารยอมรับอยางแพรหลาย จะเห็นไดจากมีเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมาจํานวน 18 เทศบาล จาก 90 เทศบาล มีคําที่มีความหมายเชื่อมโยงถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” “ความพอเพียง”
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การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษากลวิ ธี ท างภาษาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อุ ด มการณ ใ นวิ สั ย ทั ศ น ข องเทศบาลจั ง หวั ด
นครราชสีมา ตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) ของแฟรคลัฟ (Fairclough, 1995)
โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชส่ืออุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อ
ศึกษาอุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่มีความสัมพันธกับอุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาโดยการวิเคราะหตัวบทวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาพบกลวิธีทางภาษาที่ แบงเปน 3 กลวิธี หลัก และ
พบ 4 กลวิธียอย ไดแก 1) การเลือกใชคําศัพท ไดแก 1.1) การใชคําที่มักปรากฏรวมกัน 1.2) การใชคํากิริยาที่มักปรากฏ
รวมกัน 2) การเลือกใชประเภทของขอความ หรือ กลวิธีทางวาทศิลป เชน 2.1) คําขวัญ (Slogans) 3) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตรและวาทกรรม (Discourse – Pragmatic Strategies ) ไดแก 3.1) การใชมูลบท (presuppositions) ตามที่จันทิมา
อังคพนิชกิจ (2557) จัดประเภทกลวิธีทางภาษาเอาไว
กลวิ ธีทางภาษาดั งกลาวมีความสั มพั นธกั บการสื่อ อุดมการณ โดยจะเห็น ไดจ ากการปรากฏซ้ํ าของชุด คํา จาก
การศึกษาพบอุดมการณที่มีการสื่อสารในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา พบอุดมการณที่ถายทอดผานตัวบท
วิสัยทัศน ประกอบดวยอุดมการณหลัก 2 ชุด คือ อุดมการณเมืองนาอยู และอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง
อุดมการณเมืองนาอยู เปนชุดความคิดที่สื่อวา บานเมืองที่นาอยูคือภาพในอนาคตที่ผูคนตองการ โดยแบงออกเปน
ดานตางๆ ตามคํานิยามแนวคิดเมืองนาอยูของ ไชยยันตร กัมปนาทแสนยากร (2538 : 1) ที่ใหความหมายของเมืองนาอยูวา
เปนเมืองที่มีการสรางสรรค และปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพ และสังคมอยางตอเนื่อง และอาทิตยา สุขประเสริฐ (2558)
อธิบายวาวิสัยทัศนเมืองนาอยูตําบลปากน้ําประแส คือความฝนในอนาคตที่เปนจริงไดในทัศนคติของประชาชน ซึ่งวิสัยทัศน
แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานกายภาพ ดานสังคมและความปลอดภัย และดานการบริหาร
จัดการ ซึ่งเนนความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล นําไปสูการทํายุทธศาสตรการพัฒนา ตามกรอบภารกิจของเทศบาล
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และ
อุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุดความคิดที่มีการปรากฏซ้ําในวิสัยทัศนของเทศบาลจากการศึกษาตัวบท
วิสัยทัศนเทศบาล พบวิสัยทัศนที่มีการปรากฏของคําที่สื่อความหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 18 เทศบาล จากจํานวน
เทศบาลทั้งหมด 90 เทศบาล เมื่อวิเคราะหบริบททางดานสังคม พบวาตัวบทวิสัยทัศนสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทาง
กลวิธีทางภาษาที่พบในวิสัยทัศนเทศบาล ซึ่งสะทอนใหเห็นอุดมการณเมืองนาอยู และอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสัมพันธกับบริบทของเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะบริบทดานสังคมซึ่งมีผลตอการสรางภาษาในวิสัยทัศน
เทศบาล ซึ่งเปนทิศทางในการกําหนดกรอบการพัฒนาเทศบาล ขอควรสังเกตคือ การกําหนดวิสัยทัศนเทศบาล พบการ
สื่อสารถึงอุดมการณความเปนเมืองนาอยูมากที่สุด ปรากฏในรูปภาษาที่กลาวถึง “เมืองนาอยู” โดยตรง และคุณสมบัติของ
การเปนเมืองนาอยู ซึ่งมีการสราง ผลิตซ้ํา สะทอนใหเห็นอุดมการณความเชื่อสําคัญในสังคมไทยวา การพัฒนาบานเมืองใหนา
อยูจะทําใหผูคนที่อยูอาศัยมีความพึงพอใจและมีความสุข
เอกสารอางอิง
จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2557. การวิเคราะหขอความ (Discourse Analysis). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ชนกพร พัวพัฒนกุล. 2556. ความสัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณในวาทกรรมการพยากรณดวงชะตา: การวิเคราะหวาท
กรรมเชิงวิพากษ. ปริญญานิพนธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. 2556. วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษตามแนวภาษาศาสตร : แนวคิดและการนํามาศึกษาวาทกรรมใน
ภาษาไทย. โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลําดับที่ 148. .
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นิติพงษ พิเชษฐพันธุ. 2554. ศึกษาวาทกรรมเหตุการณพิพาท เขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย :
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณ. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รัชฎาภรณ ศรีรักษา. 2557. ศึกษาวาทกรรมคุกคามทางเพศในชีวิตประจําวัน : การศึกษา วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ.
ปริญญานิพนธ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559
อาทิตยา สุขประเสริฐ. 2558. วิสัยทัศนเมืองนาอยูและยุทธศาสตรการพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา
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การศึกษาความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นผานการรับรูของนักทองเที่ยว
The Study of Authenticity in the Local Food Festival as perceived by tourists
ชนิตา โตบุญมา
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดยอ
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอาหาร และเทศกาลอาหารทองถิ่นเปนรูปแบบกิจกรรมที่ไดนํามาใช
เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จากการสังเกตอยางมีสวนรวมเบื้องตนพบวา มีขอสงสัยเกี่ยวกับความถดถอย
หรือหางหายจากความเดิมแทภายในงานเทศกาลอาหารทองถิ่นหลายๆแหงที่อาจจะจําหนายอาหารที่ไมไดมีวัตถุดิบ สวนผสม รสชาติ
หรือมีวิธีการปรุงที่รักษาความเดิมแทไว ซึ่งทําใหไมสามารถสงมอบประสบการณที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยงกับทองถิ่น
และอาจทําใหนักทองเที่ยวไมรูสึกถึงความเดิมแทในบรรยากาศงานเทศกาลทองถิ่นที่แทจริง อยางไรก็ตามความเดิมแทนั้นสามารถแบง
ตามวรรณกรรมไดถึงสามประเภท คือความเดิมแทภววิสัย (objective authenticity) ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (constructive
authenticity) และความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (existential authenticity) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภทความ
เดิมแทของเทศกาลอาหารทองถิ่นที่มีความสําคัญตอการดึงดูดและสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว โดยศึกษาผานองคประกอบ
หลักสามประการของเทศกาลอาหารทองถิ่น ไดแก ดานบรรยากาศ ดานอาหารและเครื่องดื่ม และดานกิจกรรม โดยผลที่ไดจะนําไป
เสนอเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเทศกาลอาหารทองถิ่นในภูมิภาคตอไป การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจความ
คิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 405 คนที่เขารวมเทศกาลอาหารทองถิ่นทั้ง 3 เทศกาล ซึ่งผูวิจัยมีการวิเคราะหผลการสํารวจ
ดวยวิธีวิเคราะหเชิงสถิติเพื่อประมวลผลทางคาสถิติและนําเสนอผลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวรับรูความเดิมแทใน
เทศกาลอาหารทุกเทศกาล โดยมีระดับการรับรูความเดิมแทมากที่สุดในดานกิจกรรม ((x ) ̅=3.95) โดยการไดรับประสบการณการ
เรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในทองถิ่นเปนกิจกรรมที่มีความเดิมแทมากที่สุด รองลงมาคือดานบรรยากาศ ((x ) ̅=3.88) โดยประสบการณ
ที่ไดรับเปนประสบการณท่ีดีเปนบรรยากาศที่มีความเดิมแทมากที่สุด และสุดทายคือดานอาหารและเครื่องดื่ม ((x ) ̅=3.81) โดยความ
เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร คือประสบการณดานอาหารเครื่องดื่มที่มีความเดิมแทมากที่สุด นอกจากนี้จากการวิเคราะห
ประเภทของความเดิมแท พบวา ความเดิมแทเชิงภววิสัย ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย และความเดิมแทเชิงอัตวิสัยมีการกระจายตัว
อยูในทั้ง 3 ดานองคประกอบของเทศกาลอาหาร โดยนักทองเที่ยวเห็นวาความเดิมแทเชิงภววิสัยนั้นอยูในระดับที่นอยมาก เชน วัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารมาจากทองถิ่น การแตงกายและภาษาถิ่นของคนขายอาหาร นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวา ความเดิมแทเชิงอัตวิสัย
และความเดิมแทเชิงสรางความหมาย เชน ความรูสึกที่ดีจากประสบการณที่ไดรับและมีความเพลิดเพลินตองานเทศกาลอาหารทองถิ่น
โดยรวมกลับอยูในระดับที่ดีกวา แสดงใหเห็นวา การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารอาจไมจําเปนตองใชความเดิมแทเชิงภววิสัยเพียง
อยางเดียว แตสามารถปรุงแตงและสรางสรรคกิจกรรมโดยใชความเดิมแทเชิงสรางความหมายและความเดิมแทเชิงอัตวิสัยไดดวย
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงอาหาร 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

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว และมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของแตละประเทศ เชนเดียวกับประเทศไทยที่ใหความสําคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอยางมาก โดยมีการ
เสนอกิจกรรมทางการทองเที่ยวรูปแบบตางๆออกมามากมาย เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางของนักทองเที่ยวใหกระจายตัวไป
ยังแหลงทองเที่ยวตางๆตามรูปแบบความสนใจหรือแรงจูงใจของนักทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม หรือแมแตรูปแบบการทองเที่ยวความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงผจญภัย การทองเที่ยวเชิงศาสนา และการทองเที่ยวเชิงอาหาร เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีแนวโนมการ
ขยายตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักทองเที่ยวในปจจุบันมีความตองการที่จะเรียนรูและตองการไดรับประสบการณที่แตกตางไป
จากเดิม สําหรับการทองเที่ยวเชิงอาหาร(Food Tourism)นั้นเปนรูปแบบการทองเที่ยวความสนใจพิเศษที่กําลังมาแรงและนา
จับตามอง ทั้งนี้จะปฏิเสธไมไดวาอาหารเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการเดินทางของนักทองเที่ยว เนื่องจากอาหารเปน
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่อยูคูกับแหลงทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่สามารถสรางความประทับใจและเพิ่มประสบการณทําให
เกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางวัฒนธรรมได (Scarpato, 2002 ; UNESCO, 2004) และอีกทางหนึ่งอาหารถูกใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนากลยุทธเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวในระดับทองถิ่นและระดับชาติ (Hall & Sharples, 2003 : 4-10) ดังนั้น
ความสําคัญของอาหารจึงไมใชเพียงแคการบริโภคเพื่อใหอิ่มทอง แตเปนการสรางประสบการณใหมๆผานการบริโภคอาหารใน
แหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูทั้งดานวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม และวิถีชีวิตของคนในแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้องคกร
การทองเที่ยวโลก(UNWTO) ไดตีพิมพรายงาน Global Report on food Tourism ซึ่งกลาวถึงปรากฏการณ “เที่ยวเพื่อกิน”
มีการวิจัยที่คนพบวานักทองเที่ยวที่เดินทางตางประเทศจะมีการใชจายในหมวดของอาหารและเครื่องดื่มคอนขางสูงคิดเปน
1 ใน 3 ของคาใชจายทั้งหมด และจากรายงานสํารวจความเห็นของสมาชิกซึ่งเปนหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ
และระดับโลกที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอาหารพบวา“อาหาร”เปนสวนประกอบสําคัญในการสรางสรรคแบรนดและ
ยกระดับภาพลักษณของทองถิ่น นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหาร การเรียนทําอาหาร การ
Workshopเกี่ยวกับอาหาร และยังมองวาเทศกาลอาหาร (Food Festival) เปนสินคาสําคัญที่สุดในการโปรโมทอาหารของ
ทองถิ่น ภูมิภาค หรือระดับประเทศใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
ในชวงหลายปที่ผานมาเทศกาลอาหารทองถิ่น(Local Food Festival) ไดรับความนิยมและถูกจัดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง (Hall & Sharples, 2008 : 3-22) เนื่องจากปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสนใจที่จะแสวงหาความแปลกใหม ตองการ
ที่จะสัมผัสของจริง“real”จากอาหารทองถิ่น และตองการประสบการณทางดานอาหารแบบไมคุนเคยผานกิจกรรมในเทศกาล
อาหารซึ่ ง เทศกาลอาหารท อ งถิ่ น เป น กิ จ กรรมการมี ส ว นร วมของคนในท องถิ่ น ที่ ไ ด ถ า ยทอดเอกลั ก ษณ ของตนเองผ า น
กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ และการทําอาหารอยางดั้งเดิม (O’Sullivan & Jackson, 2002 : 56-58)ออกมาเปนอาหาร
ทองถิ่น เทศกาลอาหารที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเปนเทศกาลที่เนนเรื่องอาหารเฉพาะทองถิ่น หรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับ
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อาหารเปนธีมหลัก(Themed-oriented) (Heath and Alerts, 2003 : 91-112) แตปญหาของเทศกาลอาหารทองถิ่นที่จัดขึ้น
ในประเทศไทยพบวา“ขาดความเดิมแท”จากการสํารวจของผูวิจัยและการสอบถามผูท่ีเคยไปงานพบวาในงานเทศกาลอาหาร
หลายๆแหงมักจะจําหนายอาหารทีไ่ มไดมาจากรานที่เดิมแท คือมาจากทองถิ่นเดิม สงผลใหอาหารที่จําหนายภายในงานเปน
รานคาเวียนที่ขายทั่วไปทั่วประเทศ และไมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับทองถิ่น มีอาหารที่ไมใชอาหารทองถิ่นเขามาขายเปน
จํานวนมากทําใหนักทองเที่ยวไมรูสึกถึงความเดิมแทในบรรยากาศงานเทศกาลทองถิ่นที่แทจริง นักทองเที่ยวรูสึกไมจําเปนที่
จะตองเดินทางมาถึงงานเทศกาลอาหารในทองถิ่นก็ได เนื่องจากสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป (Boripis, 2560 : 1518) ดังนั้น หากพิจารณาจากการอภิปรายเกี่ยวกับเทศกาลอาหารขางตนจะเห็นไดวาความเดิมแท (Authenticity) เปน
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอเทศกาลอาหารทองถิ่น มีผลอยางมากตอการสรางประสบการณการทองเที่ยว เนื่องจากความเดิม
แทสามารถสรางความรับรูท ี่แตกตางและมีคุณคาแกนักทองเที่ยว (Organ & Koenig-Lewis, 2015 : 48,84-99) สามารถสราง
ความรูสึกถึง“ของจริง”หรือความเปน“ของแท”ใหแกเทศกาลอาหารทองถิ่น อีกทั้งยังสรางภาพลักษณที่ดีตอการเพิ่มมูลคา
ใหกับงานเทศกาลอาหารทองถิ่น และนอกจากนี้ยังสรางประสบการณการเรียนรูและการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวระหวาง
อาหารถิ่นและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นสงผลกระตุนใหเกิดความสนใจในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวยังเทศกาล
อาหารทองถิ่น (Wang, 1999 : 349-370; Lee & Arcodia, 2011 : 355-367) และความเดิมแทสามารถชวยแกไขปญหาการ
ขาดความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นไดเปนอยางดี (Robinson & Clifford, 2012 : 571-600) โดยทั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษา
ความเดิมแทในองคประกอบของเทศกาลอาหารที่มีความสําคัญ 3 ดาน ไดแก 1.กิจกรรมและโปรแกรม(Activities/Programs)
2.บรรยากาศของสถานที่(Atmosphere of the place) และ 3.อาหารและเครื่องดื่ม(Food & Beverage) ซึ่งทั้ง 3 ดานเปน
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ของเทศกาลอาหารและยั ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการถ า ยทอดความเดิ ม แท จ ากการทํ า กิ จ กรรมผ า น
ประสบการณทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นไดมากที่สุดตอการรับรูความเดิมแทของนักทองเที่ยว (Chang, Kivela, & Mak, 2011 :
307-316) จากความสําคัญดังกลาว การศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงความเดิมแทขององคประกอบเทศกาลอาหารทองถิ่นใน
มุมมองของนักทองเที่ยว เพื่อนําไปสูการเสนอแนวทางในการสงเสริมความเดิมแทในการพัฒนาศักยภาพของเทศกาลอาหาร
ทองถิ่นในการดึงดูดนักทองเที่ยวเชิงอาหาร รวมถึงการมอบประสบการณที่ดีและการสรางการรับรูท่ีแตกตางแกนักทองเที่ยว
จากการเดินทางเยีย่ มชมเทศกาลอาหารทองถิ่น อีกทั้งยังสงผลตอการเดินทางทองเที่ยวซ้ําและแนะนําบอกตอในเชิงบวกของ
นักทองเที่ยวอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเดิมแทขององคประกอบเทศกาลอาหารทองถิ่นในมุมมองของนักทองเที่ยว
2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสงเสริมความเดิมแทเพื่อพัฒนาศักยภาพของเทศกาลอาหารทองถิ่นในการดึงดูด
นักทองเที่ยวเชิงอาหาร
ทบทวนวรรณกรรม
วรรณกรรมเกี่ยวกับองคประกอบเทศกาลอาหารทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงอาหาร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลอาหารทองถิ่น(Local Food Festival) ประกอบไปดวย
องคประกอบตอไปนี้ 1. ดานกิจกรรม(Activities/ Programs) 2. ดานสิ่งอํานวยสะดวก(Amenities/ Accessibility) 3. ดาน
บรรยากาศ(Atmosphere of the place) 4. ดานอาหารและเครื่องดื่ม(Food & Beverage) 5. ดานการบริการ(Service)
6. ของที่ระลึก (Souvenir) และ 7. ผูมีสวนไดเสียในเทศกาลอาหารทองถิ่น (Stakeholders) (Timothy, Elizabeth & Kim ,
2015 : 225-230; Tanford & Jung, 2017 : 349-370) ทั้งนี้จากองคประกอบทั้ง 7 ดานนั้นผูวิจัยจะศึกษาความเดิมแทใน
องคประกอบของเทศกาลอาหารที่มีความสําคัญ 3 ดาน ไดแก 1.) องคประกอบดานกิจกรรม 2.) องคประกอบดานบรรยากาศ
และ 3.) องคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 3 ดานเปนปจจัยสําคัญในการถายทอดความเดิมแทจากการทํากิจกรรม
ผานประสบการณทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของเทศกาลอาหารทองถิ่นไดมากที่สุดตอการรับรูความเดิมแทของนักทองเที่ยว
(Chang, Kivela, & Mak, 2011 : 307-316) นอกจากนี้ยังพบวามีพลังขับเคลื่อนหรือหัวใจสําคัญในการสงเสริมการจัด
เทศกาลอาหารทองถิ่นอีกสามปจจัย ไดแก ปจจัยที่หนึ่ง ปจจัยทางดานอารมณและความรูสึก คือนักทองเที่ยวไดรับอารมณ
และความรูสึกที่ดี ตามที่คาดหวัง (Emotional support factor of the festival) ปจจัยที่สอง คือตองรูสึกถึงประสบการณ
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ทางสังคมผานเทศกาลนั้นๆ(Socialization) และปจจัยที่สาม คือนักทองเที่ยวรูสึกหรือไดรับความเดิมแท (Authenticity) ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้ จะมุงเนนที่ประเด็นของความเดิมแท
วรรณกรรมเกี่ยวกับความเดิมแท
จากการทบทวนวรรณกรรมความเดิ ม แท ใ นอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วและการบริ ก าร พบว า ความเดิ ม แท
(Authenticity) ที่นํามาใชในบริบทของการทองเที่ยวนั้น หมายถึง อารมณหรือความรูสึกทางจิตใจที่มีความสัมพันธกับวัตถุ
สถานที่ หรือประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับระหวางการเดินทางทองเที่ยว (Timothy & Boyd, 2003 : 98-110) ที่มี
ลักษณะเปนของแท ของจริง ความเปนธรรมชาติ ความเปนเอกลักษณะเฉพาะ (Gilmore & Pine, 2007) เชน วิถีชีวิตผูคน
การแตงกาย อาหาร ผลิตภัณฑทองถิ่น และรวมถึงการรวมทํากิจกรรมตางๆ ในสถานที่จริง (Fridgen, 1990 : 12-18) จะมี 3
ประเภท ประกอบด ว ย 1.ความเดิ ม แท เ ชิ ง ภววิ สั ย (Objective Authenticity) 2.ความเดิ ม แท เ ชิ ง สร า งความหมาย
(Constructive Authenticity) และ3.ความเดิมแทเชิงอัตวิสัย(Existential Authenticity) (Wang, 1999 : 349-370) โดย
ประเภทที่หนึ่ง ความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity)เปนความเดิมแทที่ส่ือถึงความเปนตนฉบับ เกาแก ดั้งเดิม
ความเปนของจริง โดยยังไมไดมีการดัดแปลงใดๆ ซึ่งในบริบทของเทศกาลอาหาร จะหมายถึง วัตถุดิบที่เปนเอกลักษณของ
ทองถิ่น ตํารับอาหารเกาแก อาหารทองถิ่น ปรุงโดยวิธีทองถิ่น คนทองถิ่นที่เกิดในทองถิ่น หรือแมแตกิจกรรมวัฒนธรรมที่
ดั้งเดิมในทองถิ่น ประเภทที่สอง ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) เปนความเดิมแทที่มีผลจาก
การตีความหมายทางสังคม (Social Construction)การตีความของแทขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่ทําใหเกิดความรูสึกตอวัตถุนั้นๆ
ไดแก ความรูที่มีอยู ความเชื่อ ความคาดหวัง จินตภาพ ดังนั้นวัตถุเดียวกันแตอาจมีความเดิมแทที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
ประสบการณความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวแตละบุคคลกับวัตถุที่มอง ซึ่งงานวิจัยนี้ หมายถึงกิจกรรมใดๆที่นักทองเที่ยว
เห็นวามีความเดิมแท และเห็นวามีความสัมพันธกับทองถิ่น โดยที่นักทองเที่ยวอาจไมทราบก็ได วาในเชิงภววิสัยนั้นสิ่งดังกลาว
มีความเดิมแทเพียงใด และประเภทที่สาม ความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity) เปนความเดิมแทที่เกี่ยวของ
กับประสบการณของนักทองเที่ยวตอการเขารวมกิจกรรม ขึ้นอยูกับความรูสึกสวนบุคคลของนักทองเที่ยวที่มีตอความสัมพันธ
กับกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งความเดิมแทเชิงอัตวิสัยจากประสบการณของนักทองเที่ยวที่ไดจากกิจกรรมการทองเที่ยวอาจไมไดสัมพันธ
กับความเดิมแทเชิงภววิสัยก็ได
วรรณกรรมเกี่ยวกับความเดิมแทในบริบทของอาหาร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความเดิมแทในบริบทของอาหาร พบวาการศึกษาของ (Heldke, 2003 : 21-25)
และ (Rozin, 2006 : 304- 308) ไดอธิบายวาความเดิมแทเปนการสรางความแตกตางเฉพาะ เชน สวนผสมหรือวัตถุดิบตองมี
อยูเฉพาะถิ่น (The staple ingredients) อาหารผลิตอยูในวัฒนธรรมเฉพาะเจาะจง (Native authenticity) อาจกลาวไดวา
หัวใจของความเดิมแทในอาหารจะอยูที่วัตถุดิบ(Ingredients) ทรัพยากรทองถิ่น (Local sourced) และความมีเอกลักษณ
(Unique) โดยอาหารทองถิ่นนั้นจะตองเรียบงาย(Simply) แตกตาง(Different) และแปลก(Novel) นอกจากนี้ (Wang, 1999 :
349-370) และ (Lee and Arcodia, 2011 : 355-367) ไดอธิบายถึงความเดิมแทในการทองเที่ยวเชิงอาหารวา ความเดิมแทมี
อยู 2 แบบ ประกอบไปดวย 1.) Authenticity of the cook เปนความเดิมแทในการปรุงอาหารที่จะใชวิธีการปรุงแบบดั้งเดิม
และ 2.) Authenticity of the process เปนความเดิมแทในกระบวนการประกอบอาหารที่ประกอบไปดวย 2 วิธี คือ วิธีการ
ทําแบบเรียบงาย(Methods simplicity) และวิธีการทําแบบธรรมชาติ(Methods naturalness) โดยผานเทคนิคหรือ
กระบวนการผลิตอาหารแบบเฉพาะตัว และวัสดุที่ใชทําตองบงบอกถึงความดั้งเดิม อีกทั้ง (Pratt, 2007 : 285-300) ที่กลาววา
อาหารที่มีความเดิมแทจะผานกระบวนการทําอาหารโดยผูเชี่ยวชาญ หรือผูท่ีมีความชํานาญซึ่งจะตองเปนคนที่อยูในพื้นที่มี
ความรูและความเขาใจเฉพาะตออาหารทองถิ่น และการตั้งชื่อเมนูอาหาร(Naming)จะอางถึงความดั้งเดิมของแทกับอาหารที่มี
ความสัมพันธกับทองถิ่น ภูมิภาค หรือประเทศ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยเลือกพื้นที่เก็บขอมูลที่เปนตัวแทนของเทศกาลอาหารของทองถิ่นในสามพื้นที่ ซึ่งในการศึกษาความเดิมแทผูวิจัย
จะไมระบุชื่อ (Anonymous)ของเทศกาล และจะไมเปดเผยชื่อผูตอบแบบสอบถาม เพื่อระมัดระวังความละเอียดออนในการ
วิพากษวิจารณของการอภิปรายผลประเด็นเกี่ยวกับความเดิมแทซึ่งอาจสงผลตอภาพลักษณของงานเทศกาลนั้นๆ ทั้งนี้เทศกาล
ทั้ง 3 แหงที่ผูวิจัยเลือกเปนตัวแทนเทศกาลอาหาร 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่หนึ่ง เทศกาลทานเนื้อสัตวที่เลี้ยงหรือหาไดใน
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ทองถิ่น รูปแบบที่สอง เทศกาลผลไมท่ีปลูกหรือหาไดในทองถิ่น รูปแบบที่สาม เทศกาลอาหารทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น
ประชากรและกลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทย ผูเขารวมงาน และคนในทองถิ่น ที่เขารวมเยี่ยมชมใน
งานเทศกาลอาหารทองถิ่นทั้ง 3 แหง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนผูวิจัยจึงใชสูตรในการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบจํานวนประชากรและไมทราบสัดสวนของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ความผิด พลาดไม เกิน รอยละ 5 ตามสู ตรของ Cochran และใช วิธีก ารสุ มเลื อกกลุมตั วอย างโดยบั งเอิ ญ (Accidental
Sampling) โดยแบงศึกษากลุมตัวอยางพื้นที่ละ 135 คน รวมทั้งหมดเปนจํานวน 405 คน สําหรับการวิเคราะหจะใชวิธี
ประมวลผลที่ไดจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมประยุกตทางสถิติ SPSS ในการหาคาเฉลี่ยประมวลผลคาทางสถิติของตัว
แปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
ในการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเดิมแทขององคประกอบเทศกาลอาหารทองถิ่นทั้ง 3 ดาน ไดแก
ดานบรรยากาศ ดานอาหารและเครื่องดื่ม และดานกิจกรรม/โปรแกรมที่จัดขึ้นภายในงานเทศกาลอาหารทองถิ่นพบวา
นักทองเที่ยวรับรูถึงความเดิมแทภายในองคประกอบของเทศกาลอาหารทองถิ่นแตกตางกันไป ในรายละเอียดตางๆ ดังนี้
ตาราง 1 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการรับรูความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นดานบรรยากาศภายในงาน
ความคิดเห็นความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นเกี่ยวกับดานบรรยากาศ
คาเฉลี่ย
S.D. แปลผล
�̅
1. เทศกาลอาหารทองถิ่นทําใหไดรับประสบการณที่ดี
4.26
.657 มากที่สุด
2. บรรยากาศโดยรวมมีเสนหและนาสนใจ
4.05
.744 มาก
3. ธีมงานของเทศกาลอาหารถิ่นสือ่ ใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่นอยางชัดเจน
3.97
.724 มาก
4. เทศกาลอาหารทองถิ่นเขาใจถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่นมากขึ้น
3.92
.782 มาก
5. ระหวางเยี่ยมชมเทศกาลไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมของทองถิ่น
3.91
.682 มาก
6. เทศกาลอาหารทองถิ่นทําใหรูสกึ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตรทองถิ่น
3.84
.695 มาก
7. การจัดตกแตงภายในงานสะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศดั้งเดิมทองถิ่น
3.81
.688 มาก
8. ภาษาถิ่นทําใหบรรยากาศในงานแสดงถึงวัฒนธรรมทองถิ่นไดมากขึ้น
3.71
.780 มาก
9. ปาย/ชื่อเมนู/ปายหนารานแสดงถึงความดั้งเดิมของงาน
3.71
.736 มาก
10. การแตงกายของคนขายของในงานเชื่อมโยงกับธีมงานหรือวัฒนธรรมทองถิ่น
3.61
.736 มาก
รวม
3.88
.433 มาก
จากตาราง 1 จะเห็นไดวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการรับรูความเดิมแทในดานบรรยากาศภายในงาน
เทศกาลอาหารทองถิ่นทั้ง 3 แหง พบวา ความเดิมแทของบรรยากาศภายในงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่
3.88 ซึ่งความคิดเห็นของความเดิมแทดานบรรยากาศสวนใหญของนักทองเที่ยวมองวา เทศกาลอาหารทองถิ่นทําใหไดรับ
ประสบการณที่ดีอยูในระดับมากที่สุด (4.26) รองลงมา คือ บรรยากาศโดยรวมมีเสนหและนาสนใจ(4.05), มีธีมงานของ
เทศกาลอาหารถิ่นสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่นอยางชัดเจน (3.97), เทศกาลอาหารทองถิ่นเขาใจถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ทองถิ่นมากขึ้น (3.92), ระหวางเยี่ยมชมเทศกาลไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตที่ด้ังเดิมของทองถิ่น (3.91), เทศกาลอาหารทองถิ่นทําให
รูสึกเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรทองถิ่น (3.84), การจัดตกแตงภายในงานสะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศดั้งเดิมทองถิ่น (3.81)
นอกจากนี้เปนที่นาสนใจที่พบวา ภาษาถิ่น (3.71) ปาย/ชื่อเมนู/ปายหนาราน (3.71) และการแตงกายของคนขายของใน
งานเชื่อมโยงกับธีมงานหรือวัฒนธรรมทองถิ่น (3.61) นั้นที่เปนความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity)
เปนประเด็นที่นักทองเที่ยวเห็นวาอยูในระดับนอยหากเปรียบกับคะแนนในดานอื่นๆ แตทั้งนี้นักทองเที่ยวก็ยังรูสึกวาไดรับ
ประสบการณท่ีดีจากการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถิ่นในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนผลมาจากนักทองเที่ยวเห็นวาไดรับ
ความเดิมแทจากการสรางความหมาย (Constructive Authenticity) ทั้งดานการจัดตกแตงสถานที่บรรยากาศโดยรวม
ของงาน การจัดธีมงานที่สื่อถึงวัฒนธรรมทองถิ่น และนอกจากนี้ตัวนักทองเที่ยวเองยังรูสึกวาการเยี่ยมชมเทศกาลอาหาร

80

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

80

ทําใหไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตของทองถิ่น เปนการสื่อใหเห็นถึงวานักทองเที่ยวไดรับความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential
Authenticity)อีกดวย
ตาราง 2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการรับรูค วามเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นดานอาหารและเครื่องดืม่
ความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
คาเฉลี่ย
S.D. แปลผล
�̅
1. มีความเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทองถิ่นภายในงาน
4.15
.739 มาก
2. อาหารและเครื่องดื่มภายในงานมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทองถิ่น
4.10
.729 มาก
3. การสาธิตขั้นตอนการทําอาหารถิ่นมีความสําคัญในการสื่อถึงความดั้งเดิม
3.89
.816 มาก
4. อาหารและเครื่องดื่มที่ขายภายในงานเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นนี้เทานั้น
3.87
.712 มาก
5. อาหารที่จําหนายภายในงานแสดงถึงรสชาติแทๆดั้งเดิม
3.86
.759 มาก
6. การเยี่ยมชมการปรุงอาหารทําใหรูสึกเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
3.81
.785 มาก
7. วัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารตองเปนวัตถุดิบที่มาจากทองถิ่น
3.79
.803 มาก
8. ผูประกอบอาหาร(คนทําอาหาร)เปนคนในทองถิ่น/ อาศัยในทองถิ่นเทานั้น
3.77
.761 มาก
9. วิธีการปรุงอาหารทําใหรสู ึกถึงความดั้งเดิม
3.75
.764 มาก
10. ชื่อเมนูอาหารถิ่นสื่อถึงความเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น
3.74
.819 มาก
11. ภาชนะอุปกรณใสอาหารและเครื่องดื่มสื่อถึงความดั้งเดิมของทองถิ่น
3.72
.713 มาก
12. ผูจําหนายอาหารและเครื่องดืม่ เปนคนในทองถิ่นเทานั้น
3.65
.799 มาก
13. รานอาหารและเครื่องดื่มภายในงานเปนรานเกาแกดั้งเดิม
3.64
.727 มาก
14. อุปกรณที่ใชปรุงอาหารเปนอุปกรณแบบดั้งเดิม
3.61
.873 มาก
รวม
3.81
.484 มาก
จากตาราง 2 จะเห็นไดวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการรับรูความเดิมแทในดานอาหารและเครื่องดื่มที่
จําหนายอยูภายในงานเทศกาลอาหารทองถิ่นทั้ง 3 แหง พบวา ความเดิมแทของอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายภายในงานโดย
รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.81 ซึ่งความคิดเห็นของของนักทองเที่ยวตอการรับรูความเดิมแทในดานอาหาร
และเครื่องดื่มสวนใหญมองวามีความเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทองถิ่นที่จําหนายภายในงานอยูในระดับมาก
(4.15) รองลงมา นักทองเที่ยวมองวาอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายภายในงานมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทองถิ่น (4.10),
การสาธิตขั้นตอนการทําอาหารถิ่นมีความสําคัญในการสื่อถึงความดั้งเดิม (3.89), อาหารและเครื่องดื่มที่ขายภายในงานเปน
เอกลักษณเฉพาะถิ่นนี้เทานั้น (3.87), อาหารที่จําหนายภายในงานแสดงถึงรสชาติแทๆดั้งเดิม (3.86), การเยี่ยมชมการปรุง
อาหารทําใหรูสึกเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น (3.81), วัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารตองเปนวัตถุดิบที่มา
จากทองถิ่น (3.79), ผูประกอบอาหาร(คนทําอาหาร)เปนคนในทองถิ่น/อาศัยในทองถิ่นเทานั้น (3.77), มีการใชวิธีการปรุง
อาหารแบบดั้งเดิมที่ทําใหรูสึกถึงความดั้งเดิม (3.75), ชื่อเมนูอาหารถิ่นสื่อถึงความเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น (3.74),
ภาชนะอุปกรณใสอาหารและเครื่องดื่มสื่อถึงความดั้งเดิมของทองถิ่น (3.72), ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มเปนคนใน
ทองถิ่นเทานั้น (3.65), รานอาหารและเครื่องดื่มภายในงานเปนรานเกาแกดั้งเดิม (3.64), และอุปกรณที่ใชปรุงอาหารเปน
อุปกรณแบบดั้งเดิม (3.61) ตามลําดับ
เปนประเด็นที่นาสนใจวานักทองเที่ยว มองวาอาหารและเครื่องดื่มสวนใหญที่จําหนายอยูภายในงานสรางความ
เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทองถิ่นอยูในระดับมาก ถึงแมวารานอาหารที่เขามาขายภายในงานจะไมไดเปนรานที่
เก าแก ดั้ง เดิ ม โดยมี ผู จํา หน า ยอาหารซึ่ ง ไม ได เ ปน คนท องถิ่ นก็ ตาม อี กทั้ ง อุป กรณ การประกอบอาหารก็ ไม ไ ดดั้ งเดิ ม แต
นักทองเที่ยวก็ยังมีความรูสึกรับรูตอความเดิมแทอยูในระดับที่มาก เปนการสื่อใหเห็นถึงวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจกับ
ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) และความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity)
ที่ภายในงานไดจัดใหส่ือออกมาก็เพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวแลว ทั้งนี้ยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทที่ลดลงของ
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ความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) ที่นักทองเที่ยวมองขามไปหรือไมไดใหความสําคัญในเทศกาลอาหาร
ทองถิ่นแตละแหง
ตาราง 3 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการรับรูค วามเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นดานกิจกรรม/โปรแกรมภายใน
งาน
ความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรม/โปรแกรมภายในงาน
คาเฉลี่ย
S.D. แปลผล
�̅
1. ไดรับประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถิ่นในเทศกาล
4.17
.707 มาก
2. การแสดงที่จัดขึ้นในงานเทศกาลอาหารสื่อถึงความเปนทองถิ่นหรือภูมิภาค
4.08
.719 มาก
3. นักทองเที่ยวไดทํากิจกรรมการมีสวนรวมWorkshopเกี่ยวกับอาหารถิ่น
3.96
.752 มาก
4. การชมนิทรรศการภายในงานสามารถไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของอาหาร
3.93
.726 มาก
และเครื่องดื่มของทองถิ่น
5. การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมไดเรียนรูถึงภูมปิ ญญาที่ดั้งเดิมของทองถิ่น
3.85
.766 มาก
6. การสาธิตการทําอาหารทําใหไดเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3.84
.702 มาก
7. การแสดงบนเวทีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น
3.78
.748 มาก
รวม
3.95
.494 มาก
จากตาราง 3 จะเห็นไดวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการรับรูความเดิมแทเกี่ยวกับกิจกรรม/โปรแกรมที่จัดขึ้น
ภายในงานเทศกาลอาหารทองถิ่นทั้ง 3 แหง พบวา ความเดิมแทของกิจกรรม/โปรแกรมที่จัดขึ้นภายในงานโดยรวมอยูใ นระดับ
มาก โดยมี ค า เฉลี่ ย อยู ที่ 3.95 ซึ่ ง ความคิ ด เห็ น ของการรั บ รู ค วามเดิ ม แท ใ นด า นกิ จ กรรม/โปรแกรมส ว นใหญ ข อง
นักทองเที่ยวมองวาไดรับประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถิ่นในเทศกาลอยูในระดับมาก (4.17),
รองลงมา คือ การแสดงที่จัดขึ้นในงานเทศกาลอาหารสื่อถึงความเปนทองถิ่นหรือภูมิภาค (4.08), นักทองเที่ยวไดทํากิจกรรม
การมีสวนรวมWorkshopเกี่ยวกับอาหารถิ่น (3.96), การชมนิทรรศการภายในงานสามารถไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของ
อาหารและเครื่องดื่มของทองถิ่น (3.93), การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมไดเรียนรูถึงภูมิปญญาที่ดั้งเดิมของทองถิ่น (3.85),
การสาธิตการทําอาหารทําใหไดเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (3.84), และการแสดงบนเวทีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของทองถิ่น (3.78) ตามลําดับ
จากขางตนทั้งดานการจัดแสดงศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น การเรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานอาหาร และการ
แสดงบนเวทีที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมทองถิ่น เปนความเดิมแทเชิงภววิสัย(Objective Authenticity) จะเห็นไดวา
อยูในระดับที่นอยกวาคะแนนดานอื่นๆ ของกิจกรรม แตทั้งนี้นักทองเที่ยวกลับมองวาไดรับประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับ
ความดั้งเดิมของวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นซึ่งเปนความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) ในระดับที่
มากกวา และขออื่นๆ ก็เชนกันที่นักทองเที่ยวมองวาเปนความเดิมแทสรางความหมาย ทําใหเห็นไดวามุมมองของนักทองเที่ยว
ตอความเดิมแทไมจําเปนตองเปนความเดิมแทภววิสัยก็ได แตเพียงแคมีความเดิมเชิงสรางความหมายนักทองเที่ยวก็เกิดความ
การรับรูและนําไปสูความพึงพอใจแลว
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นผานการรับรูของนักทองเที่ยว จะเห็นไดวาสถานการณปจจุบัน
ตอการรับรูความเดิมแทของเทศกาลอาหารทองถิ่นในองคประกอบดานบรรยากาศโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่
3.88 นักทองเที่ยวมองวาบรรยากาศระหวางการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถิ่นนั้นทําใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่ดี
โดยภายในงานมีความนาสนใจและมีเสนห เปนผลมาจากธีมงานแตละงานจัดออกมาสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
ชัดเจน และระหวางการเยี่ยมชมงานนักทองเที่ยวยังไดเขาถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม สัมผัสวิถีชีวิต และรูสึกความเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตรทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (Wang, 1999 : 349-370) ที่กลาววา ความเดิมแทใหประสบการณ
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การรับรูที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจของนักทองเที่ยวได เนื่องจากความเดิมแทเปนสวนหนึ่งของปจจัยที่จะกระตุนภายในงาน
เทศกาล สามารถกระตุนอารมณและความรูสึกของนักทองเที่ยวตองานเทศกาลอาหารทองถิ่นไดและนํามาสูการกลับมาเที่ยว
ซ้ําอีกดวย แตเปนที่นาสนใจวา ภาษาถิ่น ชื่อเมนูอาหาร ปายราน และการแตงกาย นั้นมีความสําคัญเปนอยางมากในเทศกาล
อาหารทองถิ่น ตามที่ (Karim, 2006 : 19-20) ไดกลาวไววาการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถิ่นไมใชเพียงแคการบริโภคอาหาร
ภายในงานเทานั้น นักทองเที่ยวควรไดรับประสบการณที่ดีจากการมีปฏิสัมพันธพูดคุยกับผูคน ภาษาถิ่น รสชาติอาหาร การ
แตงกายดวย ซึ่งเปนความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) ที่สื่อใหเห็นถึงความเปนตนฉบับ ความเปนของแท
ของทองถิ่นนั้นจริงๆ กลับไดคะแนนการรับรูในระดับนอยหากเปรียบเทียบกับคะแนนดานอื่นๆ แตทั้งนี้นักทองเที่ยวกลับมอง
วายังคงไดรับประสบการณที่ดีจากการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถิ่นในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนผลมาจากนักทองเที่ยวเห็นวา
ไดรับความเดิมแทจากการสรางความหมาย (Constructive Authenticity) ทั้งดานการจัดตกแตงสถานที่บรรยากาศโดยรวม
ของงาน การจัดธีมงานที่สื่อถึงวัฒนธรรมทองถิ่น และนอกจากนี้นักทองเที่ยวเองยังรูสึกวาการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทําใหได
สัมผัสวิถีชีวิตของทองถิ่น เปนการสื่อใหเห็นวานักทองเที่ยวไดรับความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity)
เชนเดียวกับการรับรูของนักทองเที่ยวตอความเดิมแทในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายอยูภายใน
งานเทศกาลอาหารทองถิ่นโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.81 นักทองเที่ยวมองวามีความรูสึกเพลิดเพลินกับการ
รับประทานอาหารทองถิ่น เนื่องจากวาอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายอยูภายในงานสวนใหญมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ทอ งถิ่ น และมีวั ต ถุ ดิ บ/อาหารที่ เ ปน เอกลัก ษณ เฉพาะถิ่น เป นวั ต ถุ ดิ บที่ ห าได จ ากทอ งถิ่ น สอดคล อ งกั บการศึ กษาของ
(Heldke, 2003 : 21-25) และ Rozin, 2006 : 304- 308) ที่ไดอธิบายถึงความเดิมแทในบริบทของการทองเที่ยวเชิงอาหารวา
ความเดิมแทเปนการสรางความแตกตางเฉพาะตัว โดยความเดิมแทในสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ตองมีอยูเฉพาะถิ่น (The staple
ingredients) ความเดิ ม แท ใ นการท อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารที่ นั ก ท อ งเที่ ย วจะได รั บ ต อ งเป น อาหารที่ ผ ลิ ต อยู ใ นวั ฒ นธรรม
เฉพาะเจาะจง (Native authenticity) ซึ่งหัวใจของความเดิมแทในอาหารจะอยูท่ีวัตถุดิบ (Ingredients) ทรัพยากรทองถิ่น
(Local sourced) และความมีเอกลักษณ (Unique) โดยอาหารทองถิ่นนั้นจะตองเรียบงาย(Simply) แตกตาง(Different) และ
แปลก(Novel) นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังมองวาการสาธิตขั้นตอนการทําอาหารถิ่น วิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิม โดยผาน
อุปกรณที่ประกอบอาหารแบบดั้งเดิมมีความสําคัญในการที่จะสื่อถึงการรักษาความดั้งเดิมของอาหารถิ่นใหคงอยู สอดคลอง
กับ (Wang, 1999 : 349-370) และ (Lee and Arcodia, 2011 : 355-367) ที่ไดอธิบายถึงความเดิมแทในการทองเที่ยวเชิง
อาหารวา ความเดิมแทมีอยู 2 แบบ ประกอบไปดวย 1.) Authenticity of the cook เปนความเดิมแทในการปรุงอาหารที่จะ
ใชวิธีการปรุงแบบดั้งเดิม และ 2.) Authenticity of the process เปนความเดิมแทในกระบวนการประกอบอาหารที่ประกอบ
ไปดวย 2 วิธี คือ เปนวิธีการทําแบบเรียบงาย (Methods simplicity) และเปนวิธีการทําแบบธรรมชาติ (Methods
naturalness) โดยผ า นเทคนิ คหรื อ กระบวนการผลิ ต อาหารที่ เฉพาะตั ว และวั ส ดุที่ ใ ช ทํา จะตอ งบ ง บอกถึ งความดั้ ง เดิ ม
เมื่อนักทองเที่ยวสัมผัสดวย
สายตาจะทําใหนักทองเที่ยวเกิดแรงกระตุนใหเกิดความพึงพอใจ แตเปนประเด็นที่นาสนใจวาภาชนะใสอาหาร ผูจําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มเปนคนในทองถิ่น รานคาที่ขายมีความเกาแกดั้งเดิม และอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารมีความดั้งเดิม
มีการรับรูในความเดิมแทอยูใ นระดับนอยมากเมื่อเทียบกับดานอื่น ทั้งที่เปนปจจัยที่สําคัญของความเดิมแทในเทศกาลอาหาร
ทองถิ่น ดังนั้นสื่อใหเห็นวาในการรับรูความเดิมแทในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่มมีความเดิมแทเชิงสรางความหมาย
(Constructive Authenticity) และความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity) อยูในระดับที่มากกวาความเดิมแท
เชิงภววิสัย (Objective Authenticity) ถึงแมวารานอาหารที่เขามาจําหนายในงานเทศกาลจะไมไดเปนรานที่เกาแกดั้งเดิมโดย
มีผูจําหนายอาหารซึ่งไมไดเปนคนทองถิ่นก็ตาม อีกทั้งอุปกรณประกอบอาหารไมไดมีความดั้งเดิมแตนักทองเที่ยวก็ยังมีความ
พึงพอใจและเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารในเทศกาลอาหารทองถิ่นอยูในระดับมากและการรับรูของนักทองเที่ยวตอ
ความเดิมแทในองคประกอบดานกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานเทศกาลอาหารทองถิ่นโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่
3.95 นักทองเที่ยวมองวาในการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถิ่นทําใหไดประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของทองถิ่นที่
จัดขึ้นภายในงาน และนอกจากนี้การแสดงที่จัดขึ้นบนเวทีไดแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่นหรือภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับ
(Abarca, 2004 : 1-25) ที่กลาววา การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับความเดิมแทจะตองใชรากฐานของวัฒนธรรมใน
พื้นที่นั้นๆใหสื่อออกมาเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูสึกวาไดรับประสบการณรวมทางดานอารมณระหวางการชมการแสดง และมี
ประเด็นที่นาสนใจที่ดานการจัดแสดงศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น การเรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานอาหาร และการแสดงบน
เวทีที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมทองถิ่น ซึ่งเปนความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) จะเห็นไดวาอยูใน
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ระดับที่นอยกวาคะแนนดานอื่นๆของกิจกรรม แตทั้งนี้นักทองเที่ยวกลับมองวาไดรับประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับความ
ดั้งเดิมของวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นซึ่งเปนความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity)ในระดับที่มากกวา
และขออื่นๆก็เชนกันที่นักทองเทีย่ วมองวาเปนความเดิมแทสรางความหมาย ทําใหเห็นไดวามุมมองของนักทองเที่ยวตอความ
เดิมแทไมจําเปนตองเปนความเดิมแทภววิสัยก็ได แตเพียงแคมีความเดิมเชิงสรางความหมายนักทองเที่ยวก็เกิดการรับรูและ
นําไปสูความพึงพอใจ
จากผลการศึกษาดังกลาวจึงสรุปไดวางานเทศกาลอาหารทองถิ่นจะมีระดับความเดิมแททั้งความเดิมแทเชิงภววิสัย
ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย และความเดิมแทเชิงอัตวิสัยกระจายตัวอยูในทั้ง 3 องคประกอบที่สําคัญของเทศกาลอาหาร
ทองถิ่นที่แตกตางกันไป โดยทั้ง 3 องคประกอบของเทศกาลอาหารทองถิ่น พบความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นผานการ
รับรูข องนั กทอ งเที่ ยวในองคประกอบดานกิจกรรม/โปรแกรมที่ จัดขึ้ นภายในงานเทศกาลอาหารทอ งถิ่น เปน อันดั บแรก
เนื่องจากงานเทศกาลอาหารทองถิ่นจะมีการจัดกิจกรรมการแสดงและความบันเทิงตางๆที่เปนสีสันดึงดูดความสนใจแก
นักทองเที่ยวใหเขามามีสวนรวม นอกจากนี้กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นภายในงานยังทําใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชมงานไดนานขึ้น
รองลงมาเปนการรับรูความเดิมแทของนักทองเที่ยวในองคประกอบดานบรรยากาศ เนื่องจากบรรยากาศภายในงานเปนสิ่ง
แรกที่ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกประทับใจและดึงดูดความสนใจ ซึ่งธีมงานแตละงานเทศกาลตองมีความชัดเจนและดึงเอา
เอกลักษณเฉพาะถิ่นออกมากระตุนอารมณและความรูสึกดื่มด่ําของนักทองเที่ยวทําใหเกิดการทองเที่ยวซ้ํา และสุดทายเปน
การรับรูความเดิมแทของนักทองเที่ยวในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายอยูภายในงานเทศกาลอาหารทองถิ่น
เนื่องจากธีมหลักของงานเทศกาล คือ อาหาร/วัตถุดิบ/ผลไมตา งๆที่มีอยูเฉพาะถิ่นเปนเอกลักษณไมเหมือนใครซึง่ เทศกาลไดดึง
ตรงนี้เปนจุดขายทําใหนักทองเที่ยวไดรับความเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทองถิ่นภายในงาน ซึ่งจากทั้ง 3 ดานของ
องคประกอบเทศกาลอาหารทองถิ่นจะเห็นไดวามีความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) อยูในระดับที่นอยมาก
ในองคประกอบทุกดานของเทศกาลอาหาร รองลงมาเปนความเดิมแทเชิงอัตวิสัย(Existential Authenticity) และมากที่สุด
คือ ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) แตถึงที่สุดแลวนักทองเที่ยวก็มีความรูสึกที่ดีจาก
ประสบการณที่ไดรับและมีความเพลิดเพลินตองานเทศกาลอาหารทองถิ่นโดยรวมอยูในระดับที่ดี
ผลของการศึกษาที่ไดสามารถนํามาอธิบายเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมความเดิมแทเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เทศกาลอาหารทองถิ่นในการดึงดูดนักทองเที่ยวเชิงอาหารได ซึ่งการอภิปรายผลขางตนจะบอกถึงระดับความสําคัญมากนอย
ในการรับรูความเดิมแทในองคประกอบของเทศกาลอาหารทองถิ่นทั้ง 3 ดาน ซึ่งงายตอการนําไปปรับใชในการสงเสริมความ
เดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นทุกแหงที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยจะมีการนําเสนอตอหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูมีอํานาจในการจัดงาน ออแกไนซเซอร และ
ผูประกอบการซึ่งเปนคนในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งการจัดงานเทศกาลอาหารทองถิ่นควรใหความสําคัญดานอาหารและเครื่องดื่มเปน
อยางมากเนื่องจากอาหารเปนหัวใจหลักของงาน โดยวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารควรเปนวัตถุดิบที่มาจากทองถิ่น และตอง
มีการประกอบอาหารใหนักทองเที่ยวไดชมโดยผูที่ประกอบอาหารจะเปนคนในทองถิ่นที่เปนผูเชี่ยวชาญมีความเขาใจเฉพาะใน
อาหารถิ่น อีกทั้งการจัดตกแตงจานหรือภาชนะใสอาหารควรมีใบตองรองและลดการใชถุงพลาสติกจะทําใหเกิดความนาสนใจ
และเพิ่มความเดิมแทมากยิ่งขึ้น ในดานบรรยากาศควรขอความรวมมือจากพอคาแมคา/พิธีกร/ใหแตงกายไปในทิศทางเดียวกัน
เชน ชุดผาไทย ผาพื้นเมือง นอกจากนี้ควรสงเสริมใหพูดภาษาถิ่นสําหรับทองถิ่นใดที่มีภาษาเฉพาะเพื่อคงความเปนเอกลักษณ
และเพิ่มความนาสนใจใหกับนักทองเที่ยวตางถิ่นมากยิ่งขึ้น และการจัดตกแตงรานคาควรจัดตกแตงใหดูยอนยุค โดยจะดึงเอา
เอกลักษณของทองถิ่นออกมารวมในการตกแตงดวย เชน มีวัตถุดิบที่เปนเอกลักษณของงานมารวมในการตกแตงซุมตางๆ
อีกทั้งควรมีการใชวัสดุที่เปนไมและมุงหลังคาดวยใบจากหรือหญาแฝกเพื่อเพิ่มบรรยากาศความเดิมแทใหแกงานมากยิ่งขึ้น
ในดานกิจกรรมควรมีการแสดงโชวการทําอาหารที่เปนเอกลักษณของงานบนเวทีใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณและการ
เรียนรูระหวางเยี่ยมชมงาน นอกจากนี้กิจกรรมการแสดงตางๆภายในงานควรสะทอนใหเห็นถึงความเปนวัฒนธรรมของทองถิ่น
เชน เทศกาลที่จัดขึ้นทางภาคเหนือกิจกรรมการแสดงตางๆควรบงบอกเปนภาคเหนือโดยไมควรมีกิจกรรมการแสดงภาคอื่นๆ
เขามาเกี่ยวของ ทั้งนี้สิ่งที่กลาวมาขางตนจะทําใหเกิดประโยชนแกนักทองเที่ยวที่ไดสัมผัสวิถีชีวิตความดั้งเดิมของทองถิ่น
รวมถึงไดรับประสบการณและการเรียนรูจากวัฒนธรรมทองถิ่นภายในเทศกาลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคนในทองถิ่นจะมีรายไดที่เพิ่ม
มากขึ้นจากนักทองเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชมงานเทศกาลซึ่งเปนผลมาจากคนในทองถิ่นมีการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปน
เอกลักษณของชุมชนทองถิ่นเอาไว และสืบทอดความเดิมแททางวัฒนธรรมอาหารใหคงอยูตอไป
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ขอเสนอแนะในงานวิจัย
1.) ผลการวิจัยพบวา ความเดิมแทเชิงภววิสัยอยูในระดับที่นอยกวาความเดิมแทประเภทอื่น ดังนั้นหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและผูที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหมีการคงไวซึ่งความเดิมแทเชิงภววิสัยในเทศกาลอาหารทองถิ่นใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกเทศกาลอาหารทองถิ่น อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอการเพิ่มมูลคาใหกับ
เทศกาลอาหารทองถิ่น และดึงดูดนักทองเที่ยวเชิงอาหารใหเพิ่มมากขึ้น
2.) ผลจากวิจัยพบวา ดานอาหารและเครื่องดื่มอยูในระดับที่นอยกวาองคประกอบดานอื่นทั้งที่อาหารและเครื่องดื่มเปนหัวใจ
สําคัญสําหรับงาน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสงเสริมความเดิมแทในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อเปนการยกระดับความเดิมแทในอาหารและเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
3.) จากผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความเดิมแทในเทศกาลอาหาร และเพื่อเปนการรักษา/เผยแพร
วัฒนธรรมทางดานอาหารที่เปนเอกลักษณของภูมิภาคตนใหคงอยูควรมีการสงเสริมใหทองถิ่นใชความเดิมแทที่มีอยูในการ
จัดเทศกาลอาหารใหเกิดความสําเร็จ
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วาทกรรม “ความเปนจีน” ในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย
Discourse on “Chineseness” in History of Overseas Chinese Literatures
in Thailand
ชิดหทัย ปุยะติ
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
บทความนี้มุงศึกษาวาทกรรมวาดวย “ความเปนจีน” ในหัวขอ “วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
หนังสือวิชาการเรื่อง “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 《东南亚华文新文学史》
ที่ไดนําเสนอความรูเกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเล 7 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หนังสือดังกลาวเปนผลงานวิชาการ
ของศูนยวิจัยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน （厦门大学
东南亚华文文学研究中心）ไดรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการวรรณกรรมจีนโพนทะเลในวงกวาง ผลการศึกษา
พบวาผูเขียนไดประกอบสราง “ความเปนจีน” ในฐานะอัตลักษณของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย ผานการนําเสนอความรู
ในแงมุมตางๆ ดังนี้ 1) กระแสวรรณกรรมจีนกับพัฒนาการของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย 2) กระแสการเมืองจีนกับชะตา
กรรมของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย และ 3) กระแสวัฒนธรรมจีนกับการสรางวรรณศิลปในวรรณกรรมจีนโพนทะเลใน
ประเทศไทย ความรูดังกลาวไดถูกประกอบสรางขึ้นผานกลวิธีการคัดเลือก ผลิตซ้ํา และปดกั้นขอมูลเพื่อตอกย้ําใหเห็นถึงอิทธิพลของจีน
แผนดินใหญที่มีตอชาวจีนโพนทะเลในมิติตางๆ ขณะเดียวกันก็เผยใหเห็นอุดมการณทางการเมืองของผูเขียนที่สืบทอดมาจากปญญาชน
ในยุคขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา สะทอนใหเห็นวาความรูเชิงวิชาการคือวาทกรรมที่ถูกประกอบสรางโดยความสัมพันธเชิงอํานาจ
กลาวคือผูที่มีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือ “ความรู” นับวาผูนั้นมี “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）คือวรรณกรรมภาษาจีนที่สรางสรรคขึ้นโดย
ชาวจีนที่อาศัยอยูใ นประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงทั้งกลุมชาวจีนสัญชาติจีน และชาวจีนที่โอนสัญชาติเปนชาวไทยเชื้อสายจีน
วรรณกรรมดังกลาวมักถูกมองในภาพรวมวาเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากมี
จุดรวมที่สําคัญคือเกิดขึ้นจากอิทธิพลของขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา 1 ในจีนแผนดินใหญ ทามกลางการตอสูเพื่อปลดแอก
จากเจาอาณานิคมตะวันตก ตอตานการกดขี่ของระบบศักดินา ขับไลจักรวรรดินิยมญี่ปุน รวมถึงการสรางรัฐชาติที่เปนเอกราช
ซึ่งถือเปนประสบการณรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2
งานเขียนเกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย เริ่มปรากฏในชวงหลังทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ.
2523) ซึ่งเปนยุคแหงความเฟองฟูของวรรณกรรมจีนโพนทะเล โดยปรากฏทั้งในรูปแบบของผลงานวิชาการของนักวิชาการ
ชาวจีนแผนดินใหญและผลงานวรรณกรรมวิจารณของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย เชนหนังสือเรื่อง “บทวิเคราะหเบื้องตน
วาดวยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย” 《泰国华文文学初探》ของเสี่ยวหมิน （小民） 3 แ ล 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 “หฺวาเฉียวหฺวาเหรินลี่ส่ือเหยียนจิว” 《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 โดยสํ า นัก พิม พ ไท กั๋ว หลิว จงต าเสวี ย （泰国留中大学出版社）ประเทศไทย เป น ตน 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）ตีพิมพโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน （厦门大学出版社）ในป 2548
เปนตน
หัวขอ“วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” เรียบเรียงโดยจังฉังหง （张长虹）นักวิชาการชาว
จีนแผนดินใหญ เปนสวนหนึ่งของหนังสือวิชาการเรื่อง “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
《东南亚华文新文学史》ตีพิมพในป 2550 บรรณาธิการคือศาสตราจารยจวงจงชิ่ง （庄钟庆）
0

1

หนังสือดังกลาวเปนผลงานวิชาการของศูนยวิจัยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น （厦门大学东南亚华文文学研究中心）มี ลั ก ษณะพิ เ ศษกว า ประวั ติ
1

การเดินขบวนประทวงโดยแกนนํานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปกกิง่ นําขบวนนักศึกษากวา 3,000 คน จากมหาวิทยาลัย พฤษภาคม 4 กวาแหง ในวันที่ 10
งนามโดยรัฐบาลขุนศึก โดยขอตกลงดังกลาวทําใหจนี ตองสูญเสียพื้นที่สวนหนึ่งของมณฑลเพื่อแสดงพลังคัดคานขอตกลงในสนธิสัญญาสันติภาพปารีส ที่ล 2462
ซานตงใหกับญี่ปุนตามขอเรียกรองของมหาอํานาจฝายสัมพันธมิตร ตอมาขบวนการดังกลาวไดนําไปสูการปฏิวัติวฒ
ั นธรรมใหม สวนความเคลื่อนไหวทางดาน
วรรณกรรมนั้น นักเขียนและปญญาชนในยุค พฤษภาไดผลิตงานเขียนเพือ่ ประณามและตอตานวัฒนธรรมเกาในระบบขงจือ่ และเรียกรองความเสมอภาค 4
เกี่ยวกับเพศสภาพ และปจเจกบุคคลภายใตหลักการ วิทยาศาสตรและประชาธิปไตย ขบวนการดังกลาวเปนรากฐานสําคัญของการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 2492 รานา มิตเตอร),2554:70-71(

2

3

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。

วิสามานยนามภาษาจีนที่ปรากฏในบทความนี้ จะถายถอดเสียงภาษาไทยโดยอางอิงจากเกณฑการถายถอดเสียงภาษาจีนแมนดาริน ดวยอักขรวิธีไทยของ
คณะกรรมการสืบคนประวัติศาสตรไทยในเอกสารจีน พรหลายในแวดวงวิชาการไทยจะอางอิงตามความนิยม โดยไมถายถอดเแตหากเปนคําที่ใชแ (๒๕๔๓)สียง
ตามเกณฑดังกลาว เชนชือ่ “เซียวฮุดเส็ง” （萧佛成）เปนตน
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วรรณกรรมจีนโพนทะเลโดยทั่วไป คือมีการรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลเกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในไวดวยกัน โดยจําแนกตามประเทศเปน 7 หัวขอ ดังนี้ 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) วรรณกรรมจี น โพ นทะเลสมั ยใหม ใ นอิ นโดนี เ ซี ย （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
ที่มีความเปนภววิสัย หรือการพิจารณาสิ่งตางๆดวยความเปนกลาง ทําใหวิเคราะหไดอยางเที่ยงตรงและมีน้ําหนักโดยเฉินฮุยยิง
（陈慧瑛） 4 เห็นวาหนังสือเลมนี้มุงวิเคราะหวรรณกรรม โดยมีการเมืองและเศรษฐกิจเปนกรอบ ครบถวนครอบคลุม
มีการนําเสนอขอมูลประวัติศาสตรอยางลึกซึ้งและกวางขวาง ซึ่งนับเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ในขณะที่เซียวชุน （萧村) 5
เห็ นว าลั กษณะเด น ของหนัง สือ เล ม นี้คื อมี จุด ยืน ที่ร ว มสมัย แตก็ ยัง ย อนทบทวนประวั ติศ าสตร ข อมู ล ละเอี ยดมีน้ํ าหนั ก
ครอบคลุมขอบเขตในวงกวาง ลีลาการเขียนเปนภววิสัย ใหความสําคัญกับความถูกตองเที่ยงตรงของขอมูล เชนเดียวกับที่เจิ้ง
ฉู （郑楚） 6 ไดใหคําวิจารณไววา ลักษณะรวมประการสําคัญของผูเขียน “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต” คือการวิจารณวรรณกรรมดวยความเปนภววิสัย มีตรรกะเหตุผล บนพื้นฐานขอมูลที่ครบถวน
ครอบคลุม
นอกจากนี้ หนังสือวิชาการเลมนี้ยังไดรับความนิยมอยางแพรหลายจากแวดวงวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ดังจะเห็นไดจากคําวิจารณของนักเขียนชาวจีนโพนทะเลในประเทศตางๆ เชนหยุนเฮอ （云鹤）
รองบรรณาธิการหนังสือพิมพซื่อเจี้ยรื่อเปา 《世界日报》ในฟลิปปนส เห็นวาหัวขอเกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมจีน
โพนทะเลในฟลิปปนสในหนังสือเลมนี้ มีการวางโครงเรื่องที่ละเอียดแนนหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนบทนําและบทสรุป
ที่ไมเพียงแตฉายใหเห็นภาพของประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในฟลิปปนสไดอยางชัดเจนเทานั้น หากยังเปนเข็มทิศที่ชี้ทาง
ใหแกแนวโนมการพัฒนาของวรรณกรรมในอนาคตอีกดวย สวนการแบงยุคสมัยของวรรณกรรม ผูเขียนไดนําเสนออยางถูกตอง
เที่ยงตรง บรรยายเรื่องราวในแวดวงศิลปะและวรรณกรรมไดอยางละเอียด การวิจารณนักเขียนก็เที่ยงธรรมและเปนกลาง 7
ลั่วหมิงเซิน（骆明深）นายกสมาคมศิลปะและวรรณกรรมแหงสิงคโปร （新加坡文艺协会）ไดแสดง
ทัศนะไววา การเรียบเรียงประวัติวรรณกรรมเชนนี้ มิใชเรื่องงาย ผูเขียนไมเพียงแตตองรวบรวม วิเคราะห และเลือกใขขอมูล
เทานั้น หากยังตองมีพรสวรรค ความรู และจริยธรรมในประเด็นที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรอีกดวย 8 สวนนักเขียนชาวจีนใน
ประเทศไทยเจิงซิน มองวาประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย มีผูเรียบเรียงและตีพิมพเผยแพรอยางแพรหลาย
นักวิชาการ
4

6

7

จีนแผนดินใหญเองก็มีผลงานออกมาไมนอย แมหนังสือวิชาการเลมนี้จะไมนับเปนประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทยเลมแรก แตกเ็ ปนผลงานที่มีการศึกษาวรรณกรรมในระดับลึกซึ้งและกวางขวาง 9
8

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
8
9

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。
同上
同上

8888

NATIONALCONFERENCE
CONFERENCE
HUMANITIESAND
ANDSOCIAL
SCIENCES2018,
2018,LIBERAL
LIBERALARTS,
ARTS,UBU
UBU2018, LIBERAL ARTS, UBU
1ST1STNATIONAL
ONONHUMANITIES
SCIENCES
1ST NATIONAL
CONFERENCE
ONSOCIAL
HUMANITIES
AND
SOCIAL
SCIENCES

88

ศูนยวิจัยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน กอตั้งในป 2538 มีพันธกิจที่
สําคัญ 4 ประการคือ 1) รวมมือกับสาขาภาษาจีนเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย
โดยมุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงการเปดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว 2) พัฒนาความรวมมือกับองคกรตางประเทศ เพื่อผลักดันการพัฒนาวรรณกรรมจีนโพนทะเลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในป 2539-2541 ไดรวมมือกับสมาคมการวิจัยวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมืองเซี่ยเหมิน
（厦门市东南亚华文文学研究会）จั ด ตั้ ง โครงการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วรรณกรรมจี น โพ น ทะเลในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต 3) จัดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ ๑-๖ โดยเริ่ม
จัดครั้งแรกในป 2530 4) ผลิตผลงานวิชาการเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้ ง รู ป แ บ บ
วารสารเชน “เหวินอี้เปา” 《文艺报》 “เหวินเสวียเปา” 《文学报》 “เหวินอี้ลี่ลุนอี่วพีผิง”《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
ดวยพันธกิจที่มุงเนนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีผลงานที่ไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางในหลายรูปแบบ ทําใหศูนยวิจัยแหงนี้ไดรับการยกยองวาเปน “แหลงคนควาดานวรรณกรรมจีนโพน
ทะเลในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต ระดั บชาติ และนานาชาติ ”（国内外东南亚华文文学研究基地）10
จะเห็นไดวาศูนยวิจัยแหงนี้เปนสถาบันที่ไดรับการยอมรับในการกําหนดกรอบความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมิแช็ล ฟูโกต (Michel Foucault ) เห็นวา “ผูใดก็ตามที่มีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือ ความรู นับวาผูน้ันมี
อํานาจในการกําหนดกรอบความคิดของสังคมเพื่อใหสังคมเห็นพองไปในทางเดียวกัน ” 11 บทความนี้จึงใชกรอบแนวคิดเรื่อง
วาทกรรมของฟูโกต เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยมุงพิจารณาความรูเชิงวิชาการวามิใช “ความจริงสัมบูรณ” หรือ “ความ
จริงในอุดมคติ” หากแตเปนวาทกรรมที่ถูกประกอบสรางโดยความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยจะมุงศึกษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ
“ความเปนจีน” ในหัวขอ “วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” ซึ่งเปนหัวขอแรกที่ถูกนําเสนอในหนังสือวิชาการ
เลมดังกลาว
10

วาทกรรม อํานาจและความรู
แนวคิดเรื่อง “วาทกรรม” ไดรับความสนใจจากแวดวงวิชาการอยางแพรหลาย ทั้งในแงของการวิเคราะห ตีความ
ใหคําจํากัดความ และการนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตอไปจะ
นําเสนอคําจํากัดความของ “วาทกรรม” รวมถึงงานวิชาการดานวรรณคดีศึกษาที่ใช“วาทกรรม” เปนกรอบแนวคิดสําคัญ
ดังนี้
สุรเดช โชติอมรพันธ 12เห็นวา“วาทกรรม” (discourse) เปนแนวคิดในกลุมทฤษฏีสายหลังโครงสรางนิยม ซึ่ง
อิทธิพลอีกดานหนึ่งของกลุมทฤษฏีดังกลาว ทําใหเราเปลี่ยนมุมมองในการพิจารณางานเขียนหรือตัวบทจากฐานะกระจก
สะทอนความเปนจริง ไปสูวาทกรรมที่ประกอบสรางความเปนจริงขึ้น อาจนิยามโดยสังเขปไดวา “วาทกรรม”เปนภาษาหรือ
ระบบสัญลักษณที่นําเสนอและประกอบสรางกรอบความคิดและความรู โดยมิแช็ล ฟูโกต เห็นวา แนวคิดเรื่องวาทกรรม
นําไปสูขอสรุปที่วา “ความจริงในอุดมคติ” หรือ “ความจริงสัมบูรณ”นั้นไมไดมีอยูจริง หากแตความจริงเปนสิ่งที่ข้ึนอยูกับ
บริบทและสายสัมพันธระหวางความรูและอํานาจ กลาวคือฟูโกตเชื่อวาผูใดก็ตามที่มีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือ “ความรู” นับวาผู
นั้นมีอํานาจในการกําหนดกรอบความคิดของสังคมเพื่อใหเห็นพองไปในทางเดียวกัน
11

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
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ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 13 ไดใหขอเสนอจากการประมวลความเขาใจจากงานของฟูโกตวา วาทกรรมมิไดหมายถึง
คําพูด หรือถอยแถลงอยางที่มักเขาใจกัน หากหมายถึงระบบหรือกระบวนการในการสราง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ
(Identity) และความหมาย (significance) ใหกับสรรพสิ่งตางๆในสังคมที่หอหุมเราอยูไ มวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ
หรือตัวตนของเราเอง วาทกรรมเปนระบบที่ทําใหการพูด/การเขียนในสังคมหนึ่งๆเปนไปได เพราะวาทกรรมจะเปนตัวกําหนด
กฎเกณฑ เงื่อนไข และกลไกตางๆในการพูด/การเขียน ดังนั้นวาทกรรมจึงเปนมากกวาเรื่องภาษาหรือคําพูด แตมีภาคปฏิบตั ิ
การจริงของวาทกรรม (discursive practices) ซึ่งปรากฏในรูปจารีตปฏิบตั ิ ความเชื่อ คุณคา และสถาบันตางๆในสังคมที่
เกี่ยวของกับประเด็นนั้นๆดวย
รัชกฤช วงษวิลาส 14 ไดวิเคราะหวาทกรรมวาดวยวรรณกรรมในงานเขียนของหูซื่อ ปญญาชนซึ่งเปนแกนนําใน
ขบวนการวัฒนธรรมใหม โดยมุงวิเคราะหวาทกรรมวาดวย “วรรณกรรมเปน” “วรรณกรรมตาย” และ “ภาษาแหงชาติ”
โดยผูเขียนเห็นวา เปาหมายของวาทกรรมวิเคราะหไมไดทําเพื่อตัดสินคุณคา ดี ไมดี ควร ไมควร ถูก หรือผิด หากแตจะ
พยายามแสดงใหเห็นกระบวนการสรางคุณคาและความหมายใหแกวาทกรรมทั้ง 3 ประการโดยมองวางานเขียนของหูซื่อคือ
ภาคปฏิบตั ิการทางวาทกรรม ตามแนวคิดของฟูโกต
บทความนี้ใชแนวคิดเรื่อง “วาทกรรม” ขางตนเปนกรอบในการศึกษาวาทกรรมความเปนจีน ในหัวขอ“วรรณกรรม
จีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” โดยมิไดมุงหมายจะตัดสินคุณคาของงานวิชาการดังกลาว หากแตมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษากระบวนการประกอบสรางความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย บนพื้นฐานแนวคิดที่วา “ผูใดมีสิทธิ์
กําหนดวาสิ่งใดคือความรู ผูนั้นยอมมีอํานาจในการกําหนดกรอบแนวคิดของสังคม”
12

13

“ความเปนจีน” ในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย : อัตลักษณท่ถี ูกประกอบสราง
จวงจงชิ่ง บรรณาธิการหนังสือเรือ่ ง “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ไดระบุ
ไวในคํานําหนังสือวา “วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” มีอัตลักษณที่สมั พันธกันอยู 3 ประการ
คือ “ความเปนสากล” （国际性） “ความเปนชาติพันธุ” （民族性）และ “ความเปนทองถิ่น”（本土
性） 15 โดยอัตลักษณ “ความเปนชาติพันธุ” ในที่นี้หมายถึง “ความเปนจีน” ซึ่งเปนรากเหงาทางวัฒนธรรมของชาวจีน
โพนทะเล ดังที่จวงจงชิ่งไดกลาวไววา “ความเปนสากลของวรรณกรรมไดผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความเปนชาติพันธุ
วรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เชนเดียวกัน วรรณกรรมจะตองมีอัตลักษณทางชาติพันธุกอน จึงจะ
สามารถกาวสูความเปนสากลได ความเปนชาติพันธุในงานเขียนสะทอนใหเห็นถึงลักษณะเดนทางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณของชาวจีน” 16 หัวขอ“วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” ซึ่งเปนหัวขอ
แรกในหนังสือวิชาการเลมดังกลาว ไดประกอบสราง“ความเปนจีน” ผานแงมุมตางๆ ดังนี้
1) กระแสวรรณกรรมจีนกับพัฒนาการของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย
ผูเขียนไดนําเสนออิทธิพลของกระแสวรรณกรรมจีนตอพัฒนาการของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย โดย
ระบุวาวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย มีจุดกําเนิดจาก “ขบวนการวรรณกรรมใหม” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขบวนการรัก
ชาติ 4 พฤษภา （五四新文学运动 17 ซึ่งการปฏิวัติวรรณกรรมไดเริม่ กอตัวขึ้นกอนขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา
15

โดยกลุม ปญญาชนสมัยใหม มีจดุ มุงหมายเพื่อตอตานแนวคิดศักดินาและอํานาจจักรวรรดินิยมตะวันตก เพื่อแสวงหาสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคแหงความเปนมนุษย กระแสการปฏิวตั วิ รรณกรรมใหมปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อหูซื่อ
（胡适）ไดตีพมิ พบทความเรื่อง “ขอคิดเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิวัติวรรณกรรม” 《文学改良刍议》
ลงในวารสาร “เยาวชนใหม” 《新青年》ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ในวันที่ 1 มกราคม 2460 และเมื่อขบวนการรักชาติ 4
13
14
15
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ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ,วาทกรรมการพัฒนา:อํานาจ ความรู เอกลักษณ และความเปนอื่น .๕พิมพครั้งที่ .กรุงเทพฯ: วิภาษา .๒๑-๑๘ .
รัชกฤช วงษวิลาส .“บทวิเคราะหวาทกรรมวาดวยวรรณกรรมหูซื่อ”๑๐วารสารจีนศึกษา ., ๑(๒๕๖๐มิถนุ ายน -มกราคม) : หนา ๑๑๕ .๑๑๖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。
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พฤษภา ไดปะทุขึ้นในป 2462 ก็ยิ่งผลักดันสนับสนุนขบวนการปฏิวัติวรรณกรรมใหมใหไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ใน
บทความ“ขอคิดเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิวัติวรรณกรรม” หูซื่อไดเสนอ “กิจแปดประการ” （八不主义) 18 วา
ดวยการละทิ้งขนบการเขียนทีย่ ึดถือปฏิบัติในวรรณคดีจีนโบราณ
รวมถึงเรียกรองใหแวดวงวรรณกรรมจีนหันมาใช
ภาษาไปฮวา （白话）หรือภาษาสามัญ แทนการใชภาษาเหวินเหยียนเหวิน （文言文）หรือภาษาวรรณคดี
การรณรงคใหใชภาษาสามัญมีนัยยะลึกซึ้งกับการสถาปนา “ภาษาแหงชาติ” โดยหูซื่อเห็นวา “หากประเทศจีน
ตองการมีวรรณกรรมเปน ก็จําเปนตองใชภาษาจีนชาวบาน จําเปนตองสรางงานวรรณกรรมที่ใชภาษาแหงชาติ” 19 โดยเชื่อวา
มาตรฐานของภาษาแหงชาติควรถูกกําหนดโดยนักประพันธผูยิ่งใหญทั้งหลาย ใหผูคนทําความเขาใจภาษาแหงชาติในฐานะที่
ยกระดับสูงพอที่จะนํามาใชในงานวรรณกรรม กลาวคือวิธีตัดสินวาการใชภาษาแบบใดจัดเปนภาษาแหงชาตินั้น ใหพิจารณา
จากภาษาจีนชาวบานที่บรรดานักประพันธนํามาใชจริงในงานวรรณกรรมของพวกเขา 20
แนวคิดวาดวย “ภาษาสามัญ” และ “ภาษาแหงชาติ” ซึ่งเปนกระแสแนวคิดของปญญาชนในขบวนการรักชาติ 4
พฤษภา
ถูกนํามาใชเปนกรอบในการกําหนดพัฒนาการวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย
โดยผูเขียนไดระบุวา
วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยไดปรากฏครั้งแรกในป 2465 คือวรรณกรรมที่ตีพิมพในหนาวรรณกรรมของวารสาร
“จงหฺวาหมินเปา ” 《中华民报》เชนนวนิยายเรื่อง “เสียงเพลงแหงลาฟู” 《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 21 วรรณกรรมดังกลาวถูก
กําหนดใหเปนวรรณกรรมยุคแรกในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย เนื่องจากเปนวรรณกรรมที่เขียนดวยภาษา
สามัญ ซึ่งสอดคลองกับวรรณกรรมกระแสหลักในจีนแผนดินใหญในยุคสมัยนั้น โดยกอนหนาที่จะปรากฏวรรณกรรมขางตน ก็
ไดมีงานเขียนของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยเกิดขึ้นแลว เชน ในชวงหลังการสถาปนาสาธารณรัฐจีนในป 2454 ไดปรากฏ
การตีพิมพผลงานของนักเขียนจํานวนหนึ่ง เชนโหวอี่ฝู （侯乙符）สี่วเจาหราน （许照然）และเซียวฮุดเส็ง
เปนตน หากแตงานเขียนดังกลาวไมถูกจัดใหอยูในขอบเขตวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
（萧佛成 ) 22
ไทย เนื่องจาก “งานเหลานั้นลวนเขียนขึ้นดวยภาษาวรรณคดีหรือเหวินเหยียนเหวิน” 23
การผลิตซ้ําวาทกรรมวาดวยภาษาแหงชาติ ซึ่งเปนหนึ่งในอุดมการณของปญญาชนในขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา
ยังปรากฏในการนําเสนอขอมูลของนักเขียน ซึ่งในหัวขอดังกลาวมีการกลาวถึงนักเขียนและผลงานกวารอยคน หากแตมีการ
นําเสนอชีวประวัติของนักเขียนเพียงคนเดียวคือหลินเตีย๋ อี （林蝶衣）โดยใชพื้นที่ในการนําเสนอ 1 หัวขอยอย ความ
17

18

19

20

21

22

ยาวประมาณ 2 หนา ชีวประวัติของหลินเตี๋ยอี๋ถูกคัดเลือกมานําเสนอเพื่อตอกย้ําใหเห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดขบวนการรักชาติ
4 พฤษภาที่มีตอนักเขียนชาวจีนโพนทะเล ดังนี้ “หลินเตี๋ยอี เกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป 2450 หลังจากสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเจวี๋ยหมินแลว ก็เดินทางไปศึกษาตอที่เมืองจีน ขณะกําลังศึกษาอยูที่นั่น เปน
ชวงเวลาแหงการปฏิวัติวรรณกรรมใหมของขบวนการรักชาติ 4 พฤษภาไดเริ่มตนขึ้น เขาไมเพียงแตไดรับการอบรมตาม
ขนบวัฒนธรรมจีนโบราณเทานั้น หากแตยังไดซึมซับรับเอาอิทธิพลของการปฏิวัติวัฒนธรรมและการปฏิวัติวรรณกรรมใหม
ดวย” 24 นอกจากนี้ยังพบวาผูเขียนไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับหลินเตี๋ยอีโดยใชมุมมองแบบอัตวิสัย เชนการใชถอยคําใน
2 3

18

๑) ตองพูดในสิ่งที่รูสกึ จริงเทานัน้ （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) ตองกําจัดสํานวนซ้ําซากที่ใชสืบตอกันมาตามความเคยชิน （务去蓝调套话）๖) ไมอุปมา
โดยใชเรื่องเลาโบราณ （不用典）๗) ไมใชเสียงและความหมายแบบกลอนโบราณ （不讲对仗）ไมหลีกเลี่ยงการใชภาษาพืน้ ๆงายๆ （不避俗语俗字
） (รัชกฤช วงษวิลสาส,หนา ๑๑๗ )
19
รัชกฤช วงษวิลาส .“บทวิเคราะหวาทกรรมวาดวยวรรณกรรมหูซื่อ”๑๐วารสารจีนศึกษา ., ๑(๒๕๖๐มิถนุ ายน -มกราคม) : หนา ๑๒๐ .
20
เรือ่ งเดียวกัน, 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
23
24

เจาของหนังสือพิมพจีน “หฺวาเซียนรือ่ เปา” 《华暹日报》และ “จีนโนสยามวารศัพท”
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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。

ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU
1ST NATIONAL1CONFERENCE
ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU

9191

ขอเขียนที่แสดงใหเห็นถึงความยกยองชื่นชมที่มีตอนักเขียนผูนี้ เชน “ในปเดียวกัน หลินเตี๋ยอีผูปราดเปรื่องก็ไดเขียนกวีนิพนธ
เรื่อง ‘เศษซากของวาวกระดาษ’ ขึ้นดวยอิทธิพลของกระแสแนวคิดสมัยใหมของขบวนการ 4 พฤษภา เพื่อสะทอนใหเห็น
ชะตากรรมอันโศกสลดของสตรีผูแสวงหาอิสรภาพแหงปจเจก” 25
การเชิดชูปญญาชนผูไดรับอิทธิพลจากขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา ถูกขับเนนใหเดนชัดขึ้น ดวยการนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับนักเขียนในยุคกอนหนานั้นโดยแฝงน้ําเสียงที่มีอคติ เชน “ชาวจีนโพนทะเลที่อพยพเขามาในประเทศไทยในยุคแรกๆ
โดยมากเปนกรรมกร แตเนื่องจากมีการยกเลิกระบบการสอบรับราชการ ‘เคอจี่ว’ในสมัยปลายราชวงศชิง จึงทําใหมีคนรู
หนังสือเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทยอยูบาง ดวยชาติกําเนิด และประสบการณทําใหพวกเขายังยึดติดอยูกับสิ่งที่ไร
คุณคาของวรรณคดีเกา หลังยุคสาธารณรัฐ คนรูหนังสือสองสามคนที่มีความคิดกลางเกากลางใหม ก็เริ่มจะมีผลงานออก
สูบรรณพิภพบาง เชน โหวอี่ฝู เซียวฮุดเส็ง สี่วเจาหรัน เรียกไดวาเปนงานที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น แตงานเหลานั้นลวนเขียนขึ้น
ดวยภาษาวรรณคดีหรือเหวินเหยียนเหวิน” 26
จะเห็นไดวาผูเขียนไดใชกระแสวรรณกรรมจีนในยุคขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา ซึ่งนิยมการเขียนวรรณกรรมดวย
ภาษาสามัญ มาเปนเกณฑในการกําหนดและตัดสินงานเขียนในประเทศไทยวางานชิ้นใดควรจะอยูในขอบเขตและถูกคัดเลือก
ลงในประวัติวรรณกรรม เมื่อไดกําหนดชัดเจนแลววาวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนจากอิทธิพลของ
กระแสแนวคิดขบวนการรักชาติ 4 พฤษภาในจีนแผนดินใหญ ดังนั้นแนวโนมของกระแสวรรณกรรมในยุคหลัง จึงมีความ
สอดคลองกับกระแสวรรณกรรมในจีนแผนดินใหญ เชนกวีนิพนธสมัยใหมในชวงทศวรรษที่ 1920 27 นวนิยายแนวสัจนิยม
ในชวงทศวรรษที่ 1940-1970 28 นวนิยายขนาดสั้น（微型小说）ในทศวรรษที่ 1990 29 เปนตน อิทธิพลของกระแส
วรรณกรรมจีนตอการสรางสรรคผลงานของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย จะถูกนําเสนอใน 3 รูปแบบคือ
1) ประสบการณการศึกษาและการใชชีวิตในจีนแผนดินใหญของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย เชนกรณีของหลินเตี๋ยอี ดังที่
ไดนําเสนอไปแลวขางตน 2) การตีพิมพเผยแพรของนักเขียนชาวจีนแผนดินใหญในสื่อสิ่งพิมพจีนในประเทศไทย เชนการ
ตีพิมพเรื่องสั้น “ปกษาสันนิวาส” 《命命鸟》ของสี่วตี้ซาน （许地山）ในหนังสือพิมพจงหฺวาหมินเปา ในพ.ศ.
2465 มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานเขียนแนวสัจนิยม หรือการสะทอนภาพชีวิตของผูคนในสังคมไทยของนักเขียนในประเทศ
ไทย เนื่องจากเรื่องสั้นดังกลาวเปนงานเขียนที่นําเสนอประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความสอดคลองกับคติความเชื่อใน
สังคมไทย 30 จะเห็นไดวากระแสวรรณกรรมจีนแผนดินใหญมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานเขียนของนักเขียนชาวจีนในไทย
แมแตการสรางสรรคประเด็นเกี่ยวกับ “ความเปนไทย”ก็ยังตองอางอิงและหยิบยืมแนวคิดจากวรรณกรรมจีน และ 3) ความ
รวมมือทางวรรณกรรมระหวางนักเขียนในประเทศไทยและนักเขียน นักวิชาการชาวจีนแผนดินใหญ โดยเริ่มปรากฏชัดเจน
ในชวงหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน ในป 2518 ซึ่งเปนชวงที่จีนเริ่มใชนโยบายเปดประเทศ เชน ในป
24

25

26

28

29

2526 วารสาร “ตาจงเหวินอี้” 《大众文艺》ไดจัดการแขงขันการเขียนนวนิยายขนาดสั้นขึ้น
และไดเ ชิญ ป ว
หยัง（柏扬）นักเขียนชาวไตหวัน หลิวอี่ชั่ง（刘以鬯）นักวิชาการชาวฮองกง และเหราเผิงจื่อ （饶芃
子）นักวิชาการชาวจีนแผนดินใหญมาเปนกรรมการตัดสิน 31 ในป 2530 มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินไดจัดการประชุมวิชาการ
ดานวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 1 ขึ้น นักเขียนชาวจีนในประเทศไทยคือ ปาเออร（巴尔）
หลิ่งหนานเหริน（岭南人）และหลี่เซาหรู （李少儒）ไดเขียนบทความเพื่อนําเสนอในการประชุมดวย 32 และ
30

31

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 สมาคมนักเขียนจีนไดสงนักเขียนมาเยือนประเทศไทยทั้งสิ้น 4 รุน 33เปนตน ความรวมมือขางตน
สงผลใหนักเขียนชาวจีนในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากกระแสวรรณกรรมจีน ทําใหแนวโนมพัฒนาการวรรณกรรมจีนโพน
ทะเลในประเทศไทยมีความสอดคลองกับวรรณกรรมจีน กอใหเกิด“ความเปนจีน” ซึ่งถือเปนหนึ่งในอัตลักษณรวมของ
วรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) กระแสการเมืองจีนกับชะตากรรมของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย
ผูเขียนไดแบงยุควรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยเปน 4 ยุค ตามเหตุการณทางประวัติศาสตรการเมืองในจีน
แผนดินใหญที่สงผลกระทบตอประเทศไทย โดยไดระบุไวในบทนําวา “วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยมีความเปนมา
กว า ร อ ยป โดยมี จุ ดกํ า เนิ ด จากความสั มพั น ธ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิจ และวั ฒ นธรรมระหว า งไทยและจี น แนวโน ม ของ
วรรณกรรมยึดโยงอยูกับความเฟองฟูและตกต่ําของโรงเรียนจีนและกิจการหนังสือพิมพจีนในประเทศไทย” 34 หากพิจารณา
ชวงเวลาในการแบงยุควรรณกรรม จะเห็นถึงอิทธิพลของกระแสการเมืองจีนที่มีตอวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย
ดังนี้ ยุคที่ 1 ยุคแรกเริ่มของวรรณกรรม พ.ศ.2465-2479 คือชวงเวลาระหวางการปรากฏการตีพิมพวรรณกรรมที่ไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา ถึงกอนสงครามตอตานญี่ปุน ยุคที่ 2 ยุคตอตานสงคราม พ.ศ.2480-2488
คือชวงเวลาระหวางสงครามตอตานญี่ปุนของจีนแผนดินใหญ ถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคที่ 3 ยุคแหงการฟนฟู
พ.ศ.2488-2523 คือชวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น ถึงหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการเมืองไทย-จีน
และยุคที่ 4 ยุคแหงความรุงเรือง พ.ศ.2523 ถึงปจจุบัน
จะเห็นไดวากระแสการเมืองในจีน มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทย กลาวคือ หากรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายที่เปนปฏิปกษตอจีน ก็จะใชมาตรฐานที่เขมงวดกวดขันตอชาวจีนในประเทศไทย เชน
การสั่งปดโรงเรียนจีน และหนังสือพิมพจีน ทําใหวรรณกรรมจีนโพนทะเลตองตกต่ําลง แตในทางตรงกันขามหากสถานการณ
ทางการเมืองดีขึ้น รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายที่เปนมิตรตอจีน ก็จะสงผลใหวรรณกรรมจีนโพนทะเลรุงเรืองขึ้นดวย
ผูเขียนไดนําเสนอขอมูลเกีย่ วกับเหตุการณทางการเมืองของจีนและไทย เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่วากระแสการเมือง
จีนเปนตัวกําหนดชะตากรรมของวรรณกรรม เชนการกลาวถึงความเคลื่อนไหวของชาวจีนในประเทศไทยหลังเกิดเหตุการณ
หลูโกวเฉียว （卢沟桥事变）ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2480 ซึ่งเปนชนวนแหงสงครามตอตานญึ่ปุน ดังนี้ “หลังจาก
เกิดเหตุการณหลูโกวเฉียว ชาวจีนในประเทศไทยทุกแวดวงตางก็อุทิศตนเพื่อการกูชาติและตอตานญีป่ ุน พวกเขาไดกอตัง้
‘สมาคมตอตานจักรวรรดินิยม’ขึ้น จัดการประชุมเพื่อรําลึกถึงทานหลูซวิ่น 35 และรวมกันขับรองบทเพลงตอตานญี่ปุน เชน
‘บนผืนน้ําซงฮวาเจียง’ และ ‘ลํานําทหารกลา’ ” 36 ขบวนการตอตานญี่ปุนของชาวจีนในประเทศไทย ขัดแยงกับนโยบายของ
รัฐบาลไทยในขณะนั้น ซึ่งในเดือนกันยายน ป 2484 จอมพลป.พิบูลสงครามไดลงนามเพื่ออนุญาตใหทหารญี่ปุนตั้งฐานทัพใน
ประเทศไทย และในเดือนธันวาคมรัฐบาลไทยไดกไ็ ดลงนามรวมเปนพันธมิตรกับญีป่ ุน ทําใหการใชนโยบายกวดขันความ
เคลื่อนไหวของชาวจีนไดรับแรงสนับสนุนมากขึ้น การยึดครองพื้นที่ของทหารญี่ปุนและนโยบายไมตอตานของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม กอใหเกิดเภทภัยอยางใหญหลวงตอประชาชน และทําใหประชาชนลุกฮือขึ้นมาประทวงตอตาน 37
ประเด็นเกี่ยวกับการกูชาติ ตอตานญี่ปุนของชาวจีนในไทย ถูกนําเสนอเพื่อตอกย้ําใหเห็นถึง “ความเปนชาติ”หรือ
“ชาตินิยม” ของชาวจีนโพนทะเล โดยผูเขียนไดมอง “คนจีนรักชาติ” เหลานี้วาเปนภาพแทนของชาวจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทย โดยเห็นวา “การตอตานญี่ปนุ แสดงใหเห็นถึงสํานึกแหงความเปนชาติของชาวจีนในประเทศไทย และยังมีความสัมพันธกับ
ทาทีที่รัฐบาลไทยมีตอชาวจีน รวมถึงนโยบายของรัฐบาลกกมินตั๋งที่มีตอชาวจีนโพนทะเล แมรัฐบาลไทยจะพยายามใชนโยบาย
กลืนชาติกับชาวจีนผานนโยบายดานการศึกษาและการโอนสัญชาติ
หากแตรัฐบาลกกมินตั๋งก็ยังมองวาชาวจีนโพนทะเลคือ
พลเมืองของประเทศจีน ดังนั้นสํานึกทางการเมืองและสํานึกทางวัฒนธรรมของชาวจีนเหลานี้จีงมีแนวโนมวาจะภักดีตอชาติจีน
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鲁迅（） บิดาแหงวรรณกรรมจีนสมัยใหม งานเขียนของเขามีอท
ิ ธิพลตอเยาวชนรุนใหมในยุคนั้นอยางกวางขวาง และมีความสําคัญยิ่งตอการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในพ.ศ.๒๔๙๒
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มากกวา เมื่อแผนดินแมมีภัย จิตสํานึกในการตอสูเพื่อชวงชิงเอกราชใหแกเผาพันธุของตน จึงเขมขนขึ้นโดยปริยาย” 38 แตเมื่อ
พิจารณาจากขอมูลอื่นๆจะเห็นวาผูเขียนไดคัดเลือกและปดกั้นขอมูลเพื่อนําเสนอเฉพาะภาพของ“คนจีนรักชาติ” ซึ่ง เออิจิ มู
ราชิมา นักวิชาการชาวญี่ปุน ไดศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการเมืองจีนสยาม และมีความเห็นวา “ปฏิกิริยาของชาวจีนตอนโยบาย
รุนแรงของรัฐบาลไทยแบงไดเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 1) ไมยอมละทิ้งความเปนจีนและปฏิบัติกิจกรรมการเมืองตอไป เชน
ลวน วองวาณิช หรือบั้งลูฮั้ว เปนตน บุคคลประเภทนี้ถูกเนรเทศหรือกลับไปเมืองจีนดวยความสมัครใจเพื่อรับใชชาติจีน 2) เลือก
ความเปนไทยเชนมา บูลกุล 4) รวมมือกับรัฐบาลไทย แตไมรังเกียจการติดตอคาขายกับฝายญี่ปุนเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
แตในอีกดานหนึ่งก็แอบชวยเหลือขบวนการตอตานญี่ปุนโดยความสมัครใจ ซึ่งผูนําชาวจีนสวนมากเลือกประเภทที่ 3” 39
นักเขียนชาวจีนในประเทศไทยในยุคนั้นถูกมองวาเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากมีการใชวรรณกรรม
เปนเครื่องมือในการเผยแพรอุดมการณกูชาติ ตอตานญี่ปุนทั้งในรูปแบบของการเขียนบทละคร และจัดแสดงงิ้วการเมือง เพื่อ
ปลุกใจผูที่เพิกเฉยตอสถานการณการเมืองหรือผูที่มีระดับการศึกษาไมสูงนัก เชนบทละครเรื่อง “ดับสูญ”《灭亡》และ
“บทเพลงแหงทุงกวาง”《旷野之歌》 40 รวมถึงการเขียนวรรณกรรมวิพากษวิจารณรัฐบาลไทยเชน นวนิยายเรื่อง
“เขตตองหาม” 《禁区》ของปาเออร เปนตน 41 ผูเขียนไดฉายใหเห็นภาพของความตกต่ําของแวดวงวรรณกรรม อัน
เนื่องมาจากการใชมาตรการที่เขมงวดของรัฐบาลไทย ดังนี้ “ในป 2480-2481 ประเทศไทยมีชมรมวรรณกรรมและวารสาร
ภาษาจีนโดยรวมประมาณ 39 ฉบับ ในป 2481-2482 ปาเออรไดกอตั้งสมาคม ‘ซือเฉา’ขึ้น และออกวารสาร ‘เรอเฟง’ โดยรับ
หนาที่เปนบรรณาธิการ หลั งจากป ๒๔๘๑ แวดวงวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยก็ ประสบชะตากรรมเลวรา ย
นักเขียนแยกยายไปคนละทิศละทาง บรรณพิภพเขาสูความตกต่ําหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงไดฟนตัวขึ้น” 42
การนําเสนอเหตุการณทางการเมือง เพื่อตอกย้ําวากระแสการเมืองจีนเปนตัวกําหนดทิศทางของชะตากรรมของ
วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย ยังปรากฏชัดในการเขียนบรรยายวรรณกรรมในยุคที่ ๓ ซึ่งครอบคลุมเวลาชวง
สงครามเย็ น ดั งนี้ “ในเดื อ นกุ มภาพัน ธ พ.ศ.2491 จอมพลป.พิ บูล สงคราม ดํา รงตํ า แหน งนายกรัฐ มนตรี เป น วาระที่ 2
บรรยากาศสงครามเย็นในเวทีการเมืองโลกปกคลุมแผขยายมาถึงประเทศไทย จอมพลป.ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากอเมริกาให
ขึ้นมาดํารงตําแหนงอีกครั้ง ไดกลายเปนหมากตัวหนึ่งที่ตะวันตกใชในการควบคุมจัดการประเทศคอมมิวนิสต ในสถานการณที่
ไม ป กติ นี้ รั ฐ บาลไทยได ใ ช น โยบายกวดขั น ชาวจี น อี ก ครั้ ง โดยการสั่ ง ป ด โรงเรี ย นจี น ลดชั่ ว โมงเรี ย นภาษาจี น เพื่ อ ลด
สถานการณเรียนการสอนภาษาจีนใหเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา” 43 หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2492 รัฐบาล
ไทยในฐานะพันธมิตรของอเมริกา ก็ไดดําเนินนโยบายที่เปนปฏิปกษตอจีน รวมถึงชาวจีนในประเทศไทยดวย ในป 2501 จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี ไดประกาศหามไมใหมีการติดตอใดๆกับจีนแผนดินใหญ และใชนโยบายควบคุมชาวจีนใน
ประเทศไทยอีกครั้งทั้งนโยบายดานการศึกษาภาษาจีน และการสั่งปดหนังสือพิมพจีนทําใหหนังสือพิมพจีนเหลืออยูเพียง 4
ฉบับในชวงป 2502-2523 44
ความรุงเรืองของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย เกิดจากการดําเนินนโยบายที่ผอนปรนตอชาวจีน อันเปน
ผลมาจากความสัมพันธอันดีของทั้งสองประเทศ โดยในการเขียนบรรยายวรรณกรรมในยุคที่ 4 ผูเขียนไดนําเสนอเหตุการณ
ทางการเมืองที่ผลักดันใหเกิดทาทีที่เปนมิตรระหวางรัฐบาลไทยและจีน เพื่อสนับสนุนความรุงเรืองของวรรณกรรมในยุคนี้ ดังนี้
ป 2512 ประธานาธิบดีริชารด นิกสันแหงสหรัฐอเมริกา ไดประกาศใชลัทธินิกสัน เพื่อตัดสินใจลดบทบาททางการทหารใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ป 2514 องคการสหประชาชาติไดใหการยอมรับสถานะของจีนแผนดินใหญ ป 2515 รัฐบาลจีนไทย
ดําเนินนโยบายการทูตปงปอง และประธานาธิบดีริชารด นิกสัน เยือนสาธารณรัฐจีนอยางเปนทางการในปเดียวกัน ป 2518
รัฐบาลไทยและสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 45 ความสัมพันธอันดีระหวางจีนและไทย สงผล
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ใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายที่ผอนปรนตอชาวจีน โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2535 กระทรวงศึกษาไดรับรองสถานภาพของ
ภาษาจีนวามีความเทาเทียมกันกับภาษาตางประเทศอื่นๆเชนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน เปนตน ในแวดวง
หนังสือพิมพจีนก็มีก็มีแนวโนมที่ดีขึ้น เห็นไดชัดเจนจากการเพิ่มวารสารเกี่ยวกับวรรณกรรม ในหนังสือพิมพฉบับตางๆ รวม
ทั้งสิ้น 30 ฉบับ โดยตนฉบับในแตละเดือนมีจํานวนกวา ๖ แสนตัวอักษร 46 ปรากฏการณที่กลาวมาขางตนลวนแตเปนปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย จะเห็นไดวา “กระแสการเมืองจีน” คือ “ความเปนจีน”
อีกมิติหนึ่งที่ผูเขียนประกอบสรางขึ้นเพื่อขับเนนใหเห็นอิทธิพลของจีนแผนดินใหญตอชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย
3) กระแสวัฒนธรรมจีนกับการสรางวรรณศิลปในวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย
จากหัวขอที่กลาวไปแลวขางตน สามารถมองเห็นทัศนะของผูเขียนที่มีตอนักเขียนชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยได
โดยผูเ ขียนมองวาชาวจีนเหลานั้นมีสํานึกทางการเมืองที่โนมเอียงมาทางจีนมากกวาไทย จึงเกิดจิตสํานึกที่จะตอสูเพื่อปกปอง
มาตุภูมิทามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียด ซึ่งสํานึกทางการเมืองดังกลาวผูกพันกับความเปนชาติพันธุอยางแนบ
แนน ในการบรรยายเกี่ยวกับวรรณศิลปหรือศิลปะการใชภาษาในงานเขียนของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย ผูเขียนไดเผย
ใหเห็นถึงอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมจีน ซึ่งเกี่ยวพันกับสํานึกทางชาติพันธุของนักเขียนตอการสรางสรรควรรณศิลปในงาน
เขียน ที่ชัดเจนคือการสราง “จินตภาพ”หรืออี้เซี่ยง （意象）ซึ่งเปนกลวิธีที่ถือเปนขนบในการประพันธวรรณกรรมจีน
รวมถึงการนําเสนอแนวคิดในเชิงปรัชญาในวรรณกรรม 47
ฉีต า เว ย และเว ย โส ว จง （齐大卫、魏守忠）ได ใ ห นิ ยาม “อี้ เ ซี่ ยง” ไว ว า “คื อ การนํ าเอาอารมณ
ความรูสึกอันเปนอัตวิสัยของผูเขียน หลอมรวมเขากับวัตถุที่เปนภววิสัย เปนมโนทัศนวาดวยการผสานระหวางความเปน
นามธรรมและรูปธรรม เชนการใชจินตภาพ ‘ตนไม’ในกวีนิพนธของอายชิง เปนการใชรูปลักษณความเที่ยงตรงและมีชีวิตชีวา
ของตนไม มาพรรณนาอารมณความรูสึกของกวี ดังนั้นการทําความเขาใจของรูปลักษณของวัตถุอันเปนรูปธรรม เพื่อเขาถึงโลก
ภายในจิตใจของกวี อาจต องอาศั ยการตี ความอยา งความลึก ซึ้งในเชิง ปรัช ญา” 48 ศิ ลปะการใชจิ นตภาพในวรรณกรรม
ของนักเขียนชาวจีนในไทย สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนอันเปนรากเหงาของนักเขียน โดยปรากฏการใชจนิ ต
ภาพที่แสดงนัยยะถึงความเปนจีนในวรรณกรรมเปนจํานวนมาก เชน “ชา” “มังกร” “ชีวหยวน” 49 “สิงหโตหิน” “ดอกจุย
เซียน” เปนตน
การใชจินตภาพดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความยึดมั่นในรากเหงาความเปนจีนของกวี ขณะเดียวกันก็เผยใหเห็นถึง
ความเดียวดายของคนพลัดถิ่น ที่ยังถวิลหาความอบอุนคุนเคยของแผนดินแม เชนกวีนิพนธ “ฉันโอบกอดเธออยางสับสนบน
หนทาง”《我抱着你彷徨在街头》ของซือเหรินเพียว （诗人飘）ไดใชจินตภาพ “ชีวหยวน”
“เทศกาลบะจาง” และ “ขบวนการรักชาติ ๔ พฤษภา” มาถายทอดอารมณความรูส ึกของกวี 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 “กาน้ําชา”
ซึ่งเปนมรดกตกทอด ๓ ชั่วอายุคน
จากบรรพบุรุษ เพื่อสื่อถึงการถายทอดวัฒนธรรมจีนจากรุนสูร ุน ยามเมื่อใชกาใบนี้ชงชา กลิ่นหอมออนๆของใบชาที่อบอวล
ฟุงกําจาย จะชวนใหผูประพันธ (ซือหมากง) สัมผัสไดถึงจิตวิญญาณแหงวัฒนธรรมจีนอันมีเอกลักษณเฉพาะตัว ในงานเขียน
เรื่อง “จุยเซียนเอย ไฉนเลยจึงไมผลิดอก” 《水仙！你为什么不开花》ใช “ดอกจุยเซียน” ซึ่งเปนพรรณไม
ที่เจริญงอกงามในแถบจีนตอนใต คือบริเวณมณฑลกวางตุงและฮกเกี้ยน ดินแดนมาตุภูมิของชาวจีนโพนทะเล เปนสัญลักษณ
แทนความอาลัยอาวรณบานเกิด โดยผูประพันธไดเลาเรื่องราวการนําดอกจุยเซียนจากเมืองจีนมาปลูกในเมืองไทย แตดอกไม
ชนิดนีก้ ลับเหี่ยวเฉารวงโรย ไมผลิดอกใหชื่นชม สุดทายจึงนําลูกๆเดินทางไปเมืองจีนเพื่อชื่นชมดอกจุยเซียน 51
45
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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。
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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。
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นอกจากนี้ผูเขียนยังไดนําเสนอวรรณกรรมทีส่ ะทอนอารมณความรูส ึกถึงความเดียวดายของคนพลัดถิน่ โดยใชจินต
ภาพที่แสดงถึงความผูกพันรําลึกถึงบานเกิดในแผนดินจีน เชน “เมฆที่บานเกิด”《故乡的云》ของหลินมู （林
牧） “รอยยิ้มของยา” 《祖母的微笑》ของ “เหรากงเฉียว” （饶公桥）“อาลัยรักสายน้ําแหงบาน
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》ของหลินเหวินฮุย （林文辉） “นกนางนวล”
《海鸥》ของจวงมู （庄牧） “ผูกดวงใจไวในมาตุภูมิ”《情系故土》ของหลิวจูเฉียว （刘助桥）
เปนตน 52
อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนตอการสรางสรรควรรณศิลปในวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย ยังพบในการ
สอดแทรกแนวคิดเชิงปรัชญา เพื่อเพิ่มสุนทรียะใหแกวรรณกรรม เชนในเรื่องสั้น “กาน้ําชา” 《心壶》ของซือหมากง ได
นําเสนอปรัชญาวาดวย “สุญญตา” หรือ “ความวาง” ตามคติของพุทธศาสนา นิกายเซน ที่แพรหลายในจีน ผานการบอกเลา
เรื่องราวของตัวละครเอกหรือ “ขาพเจา” ที่เกิดความโลภอยากไดกาน้ําชาจีนโบราณในกุฏิของเจาอาวาส จึงแอบนํากาน้ําชา
ใบใหมไปสับเปลี่ยน โดยพฤติกรรมทั้งหมดของตัวละครเอก อยูในการรับรูของเจาอาวาสมาโดยตลอด และกอนจะสับเปลี่ยน
กาน้ําชาใบสุดทายไดสําเร็จ เจาอาวาสก็นํากาน้ําชาโบราณที่เขาอยากได รวมกับกาน้ําชาใบใหมที่เขาแอบนํามาสับเปลี่ยน มา
มอบใหเขาทั้งหมด การแสดงธรรมโดยนัยของเจาอาวาส ทําใหตัวละครเอกเกิดความตระหนักรู และนํากาน้ําชาโบราณมาคืน
ใหแกเจาอาวาสทั้งหมด เรื่องสั้นดังกลาวมุงเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสุญญตา คือการมองวาสรรพสิ่งทั้งปวงคือความวางเปลา
มีเพียงธรรมะเทานั้นที่ดํารงอยู สิ่งที่ตัวละครเอกตระหนักรูคือ การไดรับและสูญเสียเกิดจากความคิดเพียงชั่วขณะจิต บางครั้ง
การสูญเสียก็หมายถึงการไดรับเชนกัน 53
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากระแสวัฒนธรรมจีน ซึ่งเปนรากเหงาที่ผูกพันกับสํานึกทางชาติพันธุของชาวจีน
อยางลึกซึ้ง มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสรางวรรณศิลปในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย วัฒนธรรมจีนเปนปจจัย
สําคัญในการเพิ่มคุณคาทางสุนทรียะใหแกวรรณกรรม ผูเขียนไดนําเสนอขอมูลดังกลาว เพื่อสนับสนุนการประกอบสราง
“ความเปนจีน” ในอีกมิติหนึ่ง
51

52

บทสรุป

“ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนผลงานวิชาการของสถาบันที่ไดรับการ
ยอมรับและมีอํานาจในการกําหนดความรูในศาสตรสาขาดังกลาว วรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งหมาย
รวมถึงวรรณกรรมจีนโพนในประเทศไทย ไดถูกกําหนดใหมี “ความเปนจีน” เปนหนึ่งในอัตลักษณรวม เมื่อพิจารณาในหัวขอ
ที่เกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมในประเทศไทยแลวจะพบวาผูเขียนไดประกอบสรางความเปนจีนผานการนําเสนอความรูวาดวย
อิทธิพลของจีนแผนดินใหญที่มีตอชาวจีนโพนทะเล ทั้งอิทธิพลจากกระแสวรรณกรรม กระแสการเมืองและกระแสวัฒนธรรม
โดยความเปนจีนเหลานี้เปนปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการ ชะตากรรม และการสรางวรรณศิลปของวรรณกรรมจีนโพนทะเล
ในประเทศไทย การประกอบสรางความรูดังกลาวไดกระทําผานการผลิตซ้ํา คัดเลือกและปดกั้นขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดของผูเขียน โดยจะเห็นไดวาผูเขียนไดใชอุดมการณทางการเมือง ที่สืบทอดมาจากปญญาชนในขบวนการรักชาติ
4 พฤษภา มาเปนกรอบในการกําหนดความรูวาดวยวรรณกรรม เมื่อพิจารณาขอเขียนดังกลาวในฐานะภาคปฏิบัติการวาท
กรรม เราจะเห็นความสัมพันธของความรูและอํานาจ วาผูใดมีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือความรู ผูนั้นยอมมีอํานาจในการกําหนด
กรอบแนวคิดของสังคม แมวาการศึกษาประวัติวรรณกรรมดวยมุมมองทางวาทกรรมจะมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อตัดสินคุณคา
ความถูก ผิดของงานเขียน หากแตก็ทําใหเราไดเปลี่ยนมุมมองในการพิจารณาสิ่งตางๆ และไดยอนกลับมาทบทวนความเชื่อ
ที่วา “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。

96

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

96

เอกสารอางอิง
ภาษาไทย
คณะกรรมการสืบคนประวัติศาสตรไทยในเอกสารจีน. (2543). เกณฑการถายถอดเสียงภาษาจีนแมนดารินดวยอักขรวิธีไทย.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา:อํานาจ ความรู เอกลักษณ และความเปนอื่น. พิมพครั้งที่ 5 . กรุงเทพฯ:
วิภาษา.
รัชกฤช วงษวิลาส. “บทวิเคราะหวาทกรรมวาดวยวรรณกรรมหูซื่อ”. วารสารจีนศึกษา 10, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) :
หนา 109-129.
รานา มิเตอร. (2554) . จีนสมัยใหม: ความรูฉบับพกพา. แปลโดย กิตติพงศ สนธิสมั พันธ. กรุงเทพฯ: โอเพนเวิลดส.
สุรเดช โชติอมรพันธ. (2560). ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 20. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เออิจิ มูราซิมา. (2539) . การเมืองจีนสยาม. กรุงเทพฯ: กูดวิว เพรส.
ภาษาจีน
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。
齐大卫、魏守忠《写作词典》，北京：学苑出版社，第二次印刷，2004 年。
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。
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。
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。
———《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。
《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

NATIONAL CONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
LIBERAL
ARTS,
1ST NATIONAL1STCONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
2018, 2018,
LIBERAL
ARTS,
UBUUBU

9797

ความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท
Death in Theravada Buddhism
ชินวัชร นิลเนตร
มานิตย อรรคชาติ
สายยนต ชาวอุบล
สุชาติ พิมพพันธ
โยธิน มาหา
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดยอ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 3 ประการ คื อ 1) ศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งความหมายของความตาย 2) ศึ ก ษาความตายตามทั ศ นะของ
พระพุทธศาสนา 3) ศึก ษาประเภทและสาเหตุของความตายในพระพุทธศาสนา บทความนี้เปนการศึก ษาคนควาเชิง เอกสาร จาก
การศึกษาพบวา ความตายหรือมรณะ หมายถึง ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทําลายไป ความหายไป สวนความตายตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนา จะตัดสินชี้ขาดไดก็เมื่อองคประกอบของความตายทั้ง 3 ประการดับลงโดยสิ้นเชิงเทานั้น อายุ ไออุน และวิญญาณ สวน
ประเภทและสาเหตุของความตายในพระพุทธศาสนานั้น แบงเปน 2 ประเภทบาง 3 ประเภทบาง 4 ประเภทบาง 5 ประเภทบาง 9
ประเภท สวนสาเหตุแหงความตาย 4 ประการบาง และ 5 ประการบาง โดยประเภทและสาเหตุของความตายมีการอธิบายที่ใกลเคียง
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

ความตายหรือคนตายเปนหนึ่งในเทวทูต 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต ซึ่งความตายหรือการสิ้นชีวิตถือ
วาเปนความทุกขอยางหนึ่ง ดังพุทธพจนในปญจวัคคิยกถาวา “ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข
ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งที่ไมเปนที่รักก็เปนทุกข ความพลัดพราก
จากสิ่งเปนที่รักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ 5 เปนทุกข” (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 2539 : 14) มนุษยทุกคนบนโลกนี้ตกอยูในอํานาจกฎธรรมชาติ มีความเปนไปตามธรรมดา เริ่มตนดวยการ
เกิด มีการเริ่มตนแลวก็จะตองมีการสิ้นสุด การตายคือการสิ้นสุดของชีวิต เมื่อเกิดแลวก็จะตองตายหรือมีเกิดก็ตองมีตาย ชีวิต
มีเกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา ความตายเปนธรรมดาของชีวิตคือลักษณะแหงความเปนอนิจจัง ตามคติแหงธรรมดานี้ ทุกคน
จะตองเปนอยางนี้ ตัวเราเองก็ตองเปนอยางนี้ มันเปนเรื่องธรรมดา เปนอนิจจังทําหนาที่ของมันแลว จึงไมสมควรและไมมี
เหตุผลใด ๆ ที่จะตองเศราโศกเสียใจคิดไดอยางนี้แลว ก็จะไมกลัวและไมเกิดทุกข ฉะนั้น โดยปกติของคนเราควรถือเอาความ
ตายหรือศพเปนครู เปนเครื่องเตือนใจมิใหประมาทในชีวิต เชนในงานศพ ควรถือเปนโอกาสศึกษาเรื่องชีวิต
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เอาศพเปนครูสอนใจ สอนใหรูวาตนจักเปน เชนนี้เหมือนกัน การบอกตนเองเชนนี้เทากับเปนการเตือนตนเองใหเกิดความ
สํานึกวาความตายเปนสิ่งเที่ยงแทชีวิตเปนสิ่งไมเที่ยง รูไมไดวาจักตายเมื่อใด ดวยโรคอะไร ณ สถานที่ใด ดังนั้นจึงไมควร
ประมาทมัวเมาในชีวิตควรทําความคุนเคยกับความตายจักไดตายเสียกอนตาย จิตก็จะปลอยวางได ไมหมกหมุนมัวเมาในเรื่อง
อะไร ๆ มากเกินไป
ความหมาย
ความตาย เปนคําทีม่ าจากศัพทภาษาบาลีหลายคําดวยกัน แตทเี่ รามักไดยินไดฟงกันอยูเปนประจํา ก็ คือคําวา
มรณะ ซึ่งประกอบดวย มร ธาตุ แปลวา ตาย ลง ยุ ปจจัย แปลง ยุ เปน อณ สําเร็จรูปเปน มรณ แปลวา ความตาย นอกจากนี้
ยังมีคําที่บงถึงความตายอื่นอีก เชน กาลกิริยา แปลวา การทํากาละ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539 : 55) ปลย แปลวา
ความตาย มจฺจุ แปลวา ความตาย อจฺจย แปลวา ความลวงไป นิธน แปลวา ความตาย นาส แปลวา ความ พินาศ กาล แปลวา
ความตาย ทําที่สดุ แหงอัตภาพ อนฺต แปลวา ความตายที่เปนไป จวน แปลวา การเคลื่อนไป
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539 : 325) ไดใหความหมายของคําวามรณะไววา คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป
ความทําลายไป ความหายไป ความตาย กลาวคือมฤตยู การทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งรางกาย ความขาดสูญ
แหงชีวิตินทรีย ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ สิ่งนี้เรียกวา มรณะ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 460) ไดใหความหมายของคําวา “ตาย” ไววา หมายถึง สิ้นใจ
สิ้นชีวิต ไมเปนอยูตอไป สิ้นสภาพของการมีชีวิต หากประกอบคําทายประโยคหรือหนาประโยคจะหมายความวา เต็มที่ แย หรือ
ยิ่งนัก เชน ตายแลว รอนจะตาย อุยตาย เกือบตาย อยางไรก็ตามมีคําที่เกี่ยวของกับคําวา “ตาย” อื่น ๆ อีก (อารี พลดี. 2554 :
ออนไลน) เชนตัวอยางตอไปนี้
ตายคาที่
หมายถึง ตายทันทีตรงที่เกิดเหตุ
ตายใจ
หมายถึง หลงเชื่ออยางไมสงสัย
ตายโคม
หมายถึง ไขที่ตัวตายระหวางฟกหรือเรียกวา ไขตายโคม
ตายโหง
หมายถึง ตายผิดธรรมดาโดยอาการราย เชน ถูกฆาตาย ฆาตัวตาย ตกนํ้าตาย
ตายซาก
หมายถึง ตายทิ้งรางแหงอยู (ใชกับสัตวบางอยาง เชน จิ้งจกคางคก)
ตายดาน
หมายถึง หมดความรูสึกทางสัมผัส ไมมีความรูสึกเหมือนอยางที่เคยมี
(หยุดความเจริญกาวหนา ติดอยูแคนั้น)
ตายดาบหนา
หมายถึง เสี่ยงหนีเหตุการณรา ยปจจุบันไปเผชิญชีวิตขางหนา, มีทิฐิมานะที่จะตอสูกับเคราะห
กรรมเอาขางหนา, เสี่ยงทําไปกอน แลวคอยคิดแกเหตุการณภายหลัง
นอกจากนั้นยังมีคําเกี่ยวของกับคําวา ตาย ไปใชในภาษิต คําพังเพยและสํานวนไทย อีกหลายคําที่คนสวนใหญนาจะ
คุนเคย เชน
ตกมาตาย
หมายถึง แพ เสียเชิง
ตัดเปนตัดตาย หมายถึง ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด
ตัวตายตัวแทน หมายถึง ผูที่รับชวงทํางานติดตอกันไปไมขาดตอน
คนตายขายคนเปน หมายถึง คนตายมีหนีส้ ินใหลูกหลานตองชดใช หรือหมายถึงจัดงานศพอยางฟุมเฟอยเกินฐานะ
จนเกิดหนีส้ ิน
ฆาไมตายขายไมขาด หมายถึง ตัดเยื่อใยไมขาด(มักใชแกพอแมที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอยางไรก็ตดั ไมขาด
จับตัววางตาย
หมายถึง กําหนดลงไปแนนอนไมเปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลใหประจําหนาที่โดยเฉพาะ
ปลาหมอตายเพราะปาก
หมายถึง คนที่พูดพลอยจนไดรับอันตราย
หวานลิ้นกินตาย หมายถึง หลงเชื่อคําพูดเพราะ ๆ หรือคําสรรเสริญเยินยอ จะไดรับความลําบากในภายหลัง
ใฝรอนจะนอนเย็น ใฝเย็นจะดิ้นตาย หมายถึง มุงหวังจะสบายตองทํางาน ถาเกียจครานจะลําบากยากจน
หนุมทั้งแทงมากินแตงเถาตาย หมายถึง หนุมบริสุทธิ์ไดแมมายอายุมากเปนภรรยา
จิน ดารั ต น โพธิ์ น อก (2556 : ออนไลน ) ได ให ค วามหมายของคํ า วา มรณศึก ษา หมายถึง การจัด เนื้อ หาและ
กระบวนการเรียนรูเรื่องความตายและการสูญเสีย ตลอดจนแนวปฏิบัติตอผูใกลตาย เนนความรูความเขาใจทั้งทางกายภาพ
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การพัฒนาจิตใจและอารมณ การปรับตัว ตลอดจนความสามารถในการเผชิญสถานการณอยางมีสติและมีเหตุผล การนําเรื่อง
ความตายมาเปนสาระการเรียนรูนั้นมีประโยชนในการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ในเมื่อการศึกษาคือชีวิตและ
เปนกระบวนการพัฒนาชีวิต ความตายจึงเปนสภาวะหนึ่งในวงจรของชีวิตที่ตอเนื่องกันตั้งแตเกิด แก เจ็บ และตาย มรณศึกษา
ชวยใหบุคคลยอมรับไดวาความตายเปนเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นไดกับทุกคน มีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต และยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงได ผูเรียนไดฝกการมีสติ ไมประมาท ควบคุมอารมณได เมื่อเกิดการพลัดพราก เขาใจความสัมพันธและ
คุณคาของบุคคลที่อยูแวดลอม เรียนรูกฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม เพื่อสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง เหมาะสม เมื่อตองเผชิญ
สถานการณเกี่ยวกับความตาย สวนผูที่มีภาวะใกลตายจะไดรับการดูแลอยางมีมนุษยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย และพรอมที่จะจากไปอยางสงบ
พระพรหมคุณาภรณ [ป.อ. ปยุตฺโต] (2555 : 173) ไดใหความหมายของคําวามรณะหรือความตาย หมายถึง ความ
สลายแหงขันธ ความขาดชีวิตินทรีย หรือความเสื่อมและความสลายแหง ธรรมตาง ๆ เหลานั้น ๆ
พรทวี ยอดมงคล และคณะ (2558 : 109) ไดอุปมาคําวาความตายรางกายเหมือนบาน อันเปนที่อยูอาศัยของจิต
หรือวิญญาณ วันหนึ่งเมื่อบานเสือ่ มโทรมจนกระทั่งผุพังไปตามกาลเวลา ไมสามารถใชเปนที่อาศัยของจิตหรือวิญญาณไดอีก
ตอไป จึงตองออกไปอยูในบานใหมที่ดีกวาบานหลังเดิมทีผ่ ุพังไปแลว ความเชื่อ ดังกลาวปรากฏอยูในสังคมที่เชื่อในเรื่อง การ
เวียนวายตายเกิด จนกวาจะบรรลุโมกษะ (ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู) หรือบรรลุนิพพาน (ในศาสนาพุทธ) และเปนปจจัยหนึ่งที่
เอื้อใหผูใกลตายจากไปอยางสงบได เพราะชวยลดความกลัวตายหรือกลัวตัวตนจะดับสูญ หลังจากตายหรือเสียชีวิตไปแลวลง
ได
โดยสรุปความตายเปนความจริงของธรรมชาติสําหรับมนุษยทุกคนที่เกิดมาแลวในโลกใบนี้ เมื่อทุกคนเกิดมาแลวก็จะ
มี โ อกาสได พ บเจอการใช ชี วิ ต และความตายในลั ก ษณะต า ง ๆ กั น ตามทรรศนะความเห็ น ของแต ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ใน
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทได ก ล า วถึ ง ชี วิ ต และความตายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามกระบวนการธรรมชาติ ความตายเป น
ความสัมพันธที่ทําใหมนุษยเราเกิด ตราบใดที่มนุษยยังไมหมดกิเลสก็ตองเวียนวายตายเกิดอยูอยางนั้นตามกรรมที่กระทําไว
ดังนั้นความตายจึงเปนเพียงสวนหนึ่งของชีวิตที่ยังจะตองเจออีกหลายภพหลายชาติตามที่กรรมของตนเองไดสรางไว
ความตายตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความตายในสัจจวิภังคสูตรวา คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป จากหมู
สัตวนั้น ๆ ความทําลายไป ความหายไป ความตายกลาวคือมฤตยู การทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งรางกาย
ความขาดสูญแหงชีวิตินทรียของสัตวเหลานั้น ๆ เรียกวาความตายหรือมรณะ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539 : 419)
พระพุทธศาสนาเชื่อวา ชีวิตมีอยู เปนอยู เพราะมีปจจัยตาง ๆ มาประกอบกันอยางเหมาะสม และปจจัยสําคัญก็คือ ขันธ 5
ความตายก็เปนอะไรอื่นไปไมไดนอกจากคือความสิ้นไปแหงปจจัยเหลานั้น หรือมิฉะนั้นก็เปนการประกอบสวนที่ผิดเพี้ยนไป
อันเกิดจากความไมเที่ยงและความไมมีตัวตน ของปจจัยเหลานั้น นี่เปนหลักกวาง ๆ ที่อิงอยูกับหลักธรรมเรื่อง ไตรลักษณ และ
หลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทปั ปจจยตา ที่วาดวยความเปนเหตุเปนผลแบบ อิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย ทํานองวา
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงดับไป ความสิ้นไปแหงเหตุปจจัยนั้น อาจมองวาเปนเพียงมิติหนึ่งของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แมในขณะที่ชีวิตยังมีอยู ความเปลี่ยนแปลงนี้ คือกระบวนการที่ทั้งความเกิดและความดับ
เกิดตอเนื่องสลับกันไป มองในแงนี้ ในชีวิตก็มีทั้งการเกิดการดับอยูตลอดเวลา การเกิดและการดับ ในลักษณะเชนนี้ไมไดทําให
ชีวิตหมดไป คือ ไมตาย ในความหมายที่เขาใจกันทั่วไป แตก็แนนอนวายอมทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งในดานรูปธรรมและ
นามธรรม ดังจะเห็นไดจากการที่หนาตาและรางกายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถาถือวาเปนการตาย นี่ก็คือการตายจาก
สภาวะหนึ่งแลวไปเกิดในอีกสภาวะหนึ่ง เชน จากเด็กเล็กเปนวัยรุน เปนผูใหญ และเปนคนชรา เปนตน ในความตายแบบนี้
เหตุปจจัยแหงชีวิตไมไดหมด และชีวิตก็ไมไดส้ินไปจริง ๆ เพียงแตเปลี่ยนแปลงสภาวะไปเทานั้น แตถาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชนิดที่ทําใหสิ่งที่เปนเหตุปจจัยของชีวิตหมดไป ก็ถือวาเปนความตาย ตามหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา ความเปลี่ยนแปลง
ของเหตุปจจัยที่ทําใหชีวิตหมดไป
อายุ ตามทัศนะของพุทธศาสนา หมายถึง รูปชีวิตินทรีย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539 : 257-259) ใน
หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรมไดใหความหมายของอายุ หมายถึง พลังที่หลอเลี้ยงทรงชีวิตใหสืบตออยูได
ยาวนาน (พระพรหมคุณาภรณ [ป.อ. ปยุตฺโต] 2559 : 228) ซึ่งตามภาษาอภิธรรม เรียกสิ่งนี้วา “ชีวิตินทรีย” ถือเปนสิ่งที่จะ
อุปถัมภใหประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ของมนุษยทํางานตอไปได ตามทัศนะของพุทธศาสนา การที่
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ดวงตาของคนเรามองเห็นอะไรได ก็เพราะภายในดวงตานั้นมีพลังอํานาจอยางหนึ่งที่เรียกวา “อายุ” คอยค้ําจุนอยู พลังอํานาจ
นี้ตามหลักอภิธรรมจัดเปนรูปแฝง (อุปทายรูป) เปนฝายวัตถุ จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุนั้นประกอบดวยปจจัยที่เหมาะสม
ไออุน (อุสฺมา) ตามทัศนะของพุทธศาสนา หมายถึง เตโชธาตุทเี่ กิดจากอํานาจกรรม (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 2539 : 257-259) เปนธาตุพื้นฐาน 1 ใน 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ภายในตัวของมนุษยทกุ คน มีลักษณะเปนความ
อบอุนและทําหนาที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือคอยชวยค้ําจุนใหอายุดํารงอยูได ซึ่งทําใหแยกแยะคนตายกับคนเปนแตกตางกันได
ตรงที่คนเปนมีธาตุไฟหรือไออุนอยู แตคนตายมีธาตุไฟหรือไออุนในรางกายดับไปแลว เราจึงสามารถรับรูและรูสึกเมื่อสัมผัสกับ
รางศพไดวา ศพมีรางกายเย็น ก็เพราะศพนั้นขาดไออุน
วิญญาณ ตามทัศนะของพุทธศาสนา มิใชวาเปนภูตผีปศาจหรือวิญญาณที่คอยหลอกหลอนผูค นใหกลัว ตาม
ความเขาใจของคนไทยทั่วไป แตหมายถึงจิต (consciousness) ซึ่งเปนองคประกอบสวนทีส่ ําคัญของชีวิตมนุษยที่คอยทํา
หนาที่รูสึก (เวทนา) จําไดหมายรู (สัญญา) คิดนึกปรุงแตง (สังขาร) และรับรู (วิญญาณ) เมื่อจิตหรือวิญญาณนี้ทิ้งรางกายไป
บุคคลก็จะถึงแกความตาย ดังพุทธภาษิตในคัมภีรธรรมบท ขุททกนิกาย ซึ่งชาวพุทธนิยมนําใชมาเปนบทพิจารณาบังสุกุลวา
อะจิรัง วะตะยัง กาโย
ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
ฉุฑโฒ อะเปตะวิญญาโณ
นิรัตถังวะ คะลิงคะรัง ฯ
แปลวา
รางกายนี้ก็จักปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้งทับถมแผนดิน
เหมือนทอนไมที่ไรประโยชน (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539 : 38)
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความตายของบุคคลในทัศนะของพุทธศาสนาแลว จะตัดสินชี้ขาดได ก็เมื่อองคประกอบของ
ความตายทั้ง 3 ประการเหลานี้ คือ อายุ (ชีวิตินทรีย) ไออุน (เตโชธาตุ) และวิญญาณ (จิต) ดับลงทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเทานั้น
อายุและไออุนถือเปนองคประกอบสวนที่เปนรูปธรรม สวนวิญญาณเปนองคประกอบสวนที่เปนนามธรรม องคประกอบทั้ง 2 ที่
รวมอยูดวยกัน คือ รูปธรรมหรือกายและนามธรรมหรือจิต ถือเปนองคประกอบสําคัญของการมีชีวิตอยูของบุคคล
ประเภทของความตายในพระพุทธศาสนา
ประเภทของความตายในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท พอประมวลสรุปไดดังนี้คือ
ความตาย 2 ประเภท
ในหนังสือวิสุทธิมรรค ไดกลาวไว 2 ประเภท (สมเด็จพระพุฒาจารย [อาจ อาสภมหาเถร]. 2554 : 397-410)
ไดแก
1. กาลมรณะ ไดแกความตายตามกาล หรือความตายที่ถึงเวลาแลว มี 3 ประเภท คือ (1) ความตายเพราะหมด
บุญ หมายความวา เหตุปจจัยที่จะใหอายุดํารงอยูตอไปไดยังมีอยู แตบุญที่เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตหมดลง ในคัมภีรกลาวไววา
(เทวดา) มัวเสวยสมบัติเพลิดเพลินไปไมไดบําเพ็ญบุญเพิ่ม ทําไหบุญที่มีอยูหมดลง แลวตองไปเกิดที่ใหมตอไป (2) ความตาย
เพราะหมดอายุ หมายความวาตายเพราะหมดอายุขัย เชน โลก มนุษยในปจจุบันนี้มีกําหนดอายุขัย 75 ป คนทั้งหลายที่มีชีวิต
อยูถึงกําหนดอายุ ขัยหรือมีชีวิตอยูเ กินกําหนด อายุขั ยไปบางแลวตายไป และ (3) ความตายเพราะหมดทั้งบุญและอายุ
หมายความวา จะมองดานบุญก็หมดลง มองดานอายุก็หมดลงเชนกัน คือหมดทั้งบุญที่จะใหชีวิตดํารงอยูตอไปไดหมดทั้งอายุ
คือดํารงชีวิตอยูมาไดจนครบอายุกัปทีเดียว
2. อกาลมรณะ ไดแกความตายโดยกาลอันไมสมควร หรือความตายที่ยังไมถึงเวลา ที่เรียกวา อุปททวมรณะ คือ
ความตายเพราะอํานาจกรรมเขาไปตัดรอน หมายความวา บุคคลนัน้ ยังมีเหตุปจจัยที่จะใหชีวิตดํารงอยูตอไปไดจนหมดอายุ แต
เปนเพราะกรรมชั่วที่บุคคลนั้นไดกระทําในปจจุบันจึงลงผลใหบุคคลนั้นตายทันที หรือเพราะผลแหงกรรมชั่วในภพกอนตามทัน
จึงทําใหบุคคลนั้นตองตายอยางฉับพลันทันที ดังคนที่ทํารายพระอริยเจา กรรมชั่วก็จะลงผลใหเขาไดรบั โทษในทันที อกา
ลมรณะนีเ้ ปนความตายเพราะอุปจ เฉทกกรรม ยอมทําใหบุคคลตายในเวลาที่ไมสมควร เชน ตาย เพราะหิวขาว กระหายน้าํ
ถูกงูกัด ถูกวางยา ถูกไฟเผา จมน้าํ ถูกอาวุธ หรือตายเพราะโรคตาง ๆ เชน โรคลม พิการ โรคเกี่ยวกับเสมหะ โรคสันนิบาต
ตายเพราะฤดู เพราะดีและเสมหะพิการพรอมกัน ตายเพราะอากาศ เปนตน บุคคลที่ตายเพราะเหตุตา ง ๆ ดังกลาวมานั้น หาก
พิจารณาใหดีก็จะเห็นวา การที่บุคคลไดรับความตายดังกลาวนั้นเปนเพราะกรรมในอดีตของเขานั่นเอง จะเวนจากกรรมในอดีต
ไมได คือจะตองมีกรรมในอดีตอุดหนุน และมีเหตุปจจุบันเปนผูจ ัดการ ดังคําวา “ทานมหาราช ผูใดในโลกนี้เคยทําใหคนอื่น
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ตายลงดวยการอดขาว ผูนั้นแมยังอยูในวัยเด็กก็ตาม วัยหนุม สาวก็ตาม วัยแกก็ตาม ยอมถูกเบียดเบียนดวยการใหอดขาวและ
ตาย ลงเพราะความหิวขาวนั่นเอง เปนดังนี้ตลอด 100,000 ชาติ และผูทเี่ คยทําใหคนอื่นตายลงดวยการอดน้ํา ใหงูกัด วางยา
พิษ เอาไฟเผา ถวงน้ํา ฆาโดยใชอาวุธ เปนตน ผูนั้นยอมตายดวยการอดน้ํา ถูกงูกัด ถูกวางยา ถูกไฟเผา จมนํา้ ถูกอาวุธ
เชนเดียวกัน ความตายใด ยอมมีแกเหลาสัตว ผูมสี ันดานอันกรรมทีส่ ามารถจะใหเคลื่อนจากฐานในทันทีที่เขามาตัดรอน
เหมือนอยางพระเจากลาพุจอมโหด เหมือนอยางนันทยักษผมู ากดวยความริษยา และเหมือนอยางนันทมาณพผูม ากดวย
ความเห็นวิปริต เปนตน หรือยอมมีแกเหลาสัตวผูมสี ันดานอันขาดไปดวยความพยายามในการฆาตัวตายดวยศัสตราเปนอาทิ
หรือดวยอํานาจแหงอกุศลกรรมทีต่ นเคยทําไวในปางกอน นี้ชื่อวา อกาลมรณะ
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ยังไดกลาวถึงความตายไวอีก 2 ประเภท (สมเด็จพระพุฒาจารย [อาจ อาสภมหาเถร].
2554 : 840) คือ
1. สังขตลักขณมรณะ ไดแกความตายแหงสังขตลักษณะ ดังคําวา ความแกและความตายสงเคราะห ไดโดยขันธ
2 หมายถึง ขณิกมรณะที่กําหนดเอาความสิ้นไปแหงสังขารทั้งหลาย
2. เอกภาวปริยาป นนชีวิ ตินทรียั ปปพัน ธวิจเฉทมรณะ ไดแ กความตายคื อความขาดแหงการติดตอ กันของ
ชีวิตินทรียที่เนื่องอยูในภพหนึ่ง ดังคําวา สัตวที่เกิดมาแลวมีภัยจากความตายเปนนิจ หมายถึงความตาย ที่ปรากฏเห็นไดซ่ึง
กําหนดเอาความขาดแหงชีวิตินทรีย สรุป ก็คือความตายที่มีความขาดไปแหงชีวิตินทรีย
ความตาย 3 ประเภท
ในอรรถกถาแหงคัมภีรอังคุตตรนิกายไดกลาวถึงความตายไว 3 ประเภท (มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2541 : 332) คือ
1. สมมติมรณะ ไดแกความตายของสัตวที่สมมติเรียกกันวา นาย ก. ตาย นาย ข. ตาย ตนไมตาย เปนตน เปน
ความตายของสัตวผูเกิดไดใน 31 ภูมิ เปนเพียงความสิ้นสุดแหงชีวิตที่เกิดขึ้นในภพหนึ่ง ๆ เทานั้น ไมวาจะเกิดเปนมนุษยสดุ
ประเสริฐ เกิดเปนเทวดาผูวิเศษ เกิดเปนพรหมผูมีอายุยืนยาว หรือเกิดเปนสัตวดริ ัจฉานบางชนิดที่มอี ายุแสนสั้นน เมื่อตายลง
แลวก็ยังตองเกิดใหมอยูร ํ่าไป
สมมติมรณะนีเ้ ปนความตายที่นากลัวสําหรับสัตวบางจําพวก ยกเวนสัตวอาชาไนย 4 จําพวก (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 2539 : 98) คือ พระขีณาสพ ชาง มา และราชสีห กลาวเฉพาะในหมูม นุษย ความตายประเภทนี้นับเปนภัยอัน
นาสะพรึงกลัวอยางยิ่ง มนุษยทุกคนลวนไมอยากใหเกิดกับตนและปยชนทั้งหลายของตน เพราะเปนการนําความเศราโศกมาสู
ญาติสนิทมิตรสหายผูเปนปยชนซึง่ ยังดํารงชีวิตอยูอยางหนักหนาสาหัสประหนึ่งวาจะทําลายชีวิตสังขารใหแตกสลายลงตามไป
เลยทีเดียว
2. ขณิกมรณะ ไดแกความดับแหงรูปนามทุก ๆ ภังคขณะ กลาวคือเมื่อนามรูปดับลงแลว ก็เกิดขึ้นใหมสืบตอกัน
ไปอยางไมขาดสาย จนกวาจะถึงอนุปาทิเสสนิพพาน (ดับกิเลสและเบญจขันธ) ความตายประเภทนี้ มนุษยทั้งหลายประสบอยู
ตลอดเวลา แตเพราะรูปนามเกิดดับอยางรวดเร็วสืบตอกันไปอยางไมขาดสาย และเพราะมีญาณที่สําเร็จดวยสมถะอันแกกลา
ยังหยาบกระดางอยู จึงทําใหมองเห็นการเกิดดับของรูปนามที่สืบตอกัน เปนกลุมกอนเดียวกัน และไมรูสึกเสียใจ หรือหวาด
สยองกับความตายประเภทนี้เลย
3. สมุจเฉทมรณะ ไดแก การนิพพานของพระอรหันตซึ่งไมมีการเกิดขึ้นแหงรูปนามอีก หมายถึง การปรินิพพาน
ของพระอรหันตทั้งหลาย ความตายชนิดนี้ เปนความตายครั้งสุดทายของพระขีณาสพ ผูส ิ้นอาสวะ กิเลสแลว
อนึ่งแมในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดกลาวถึงความตายไว 3 ประเภทเหมือนกัน เปนเพียงแตสลับลําดับกันดังนี้
(สมเด็จพระพุฒาจารย [อาจ อาสภมหาเถร]. 2554 : 397) คือ
1. สมุจเฉทมรณะ ไดแกความตายเด็ดขาด หมายถึง ความตายอยางเด็ดขาดในวัฏทุกขของพระอรหันต การ
กระทํากาละที่ไมมีปฏิสนธิของพระอรหันต
2. ขณิกมรณะ ไดแกความตายชั่วขณะ หมายถึงความตายในขณะหนึ่ง ๆ ของสรรพสิ่งความทําลาย ไปแหง
สภาวธรรมทั้งที่มีรูปและไมมรี ูป ในปจจุบันขณะ
3. สมมติมรณะ ไดแกความตายที่สมมติกัน หมายถึงความตายที่ชาวโลกสมมติกัน เชน เมื่อเห็นตนไมตาย ก็
กลาวกันวา ตนไมตาย เห็นคนตาย ก็กลาวกันวา นายติสละตาย นายปุสละตาย
ในคัมภีรวสิ ุทธิมรรคมหาฎีกา ไดกลาวอธิบายเพิ่มเติมไววา สมุจเฉทมรณะคือความตายที่ขาดสูญทุก อยางแหง
ลันดานของพระอรหันต ขณะปจจุบันที่กําหนดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงสังขตธรรมดับไป ทั้งหมด ขณิกมรณะ
คือความตายที่กําหนดเวลาไว สมมติมรณะ คือความตายที่เขาใจกันทั่วไป
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ความตาย 4 ประเภท
ในที่บางแหง ทานจําแนกความตายยอยออกเปนอีก 4 ประเภท (กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอรเนีย. 2550 : 64-65) คือ
1. สมุจเฉทมรณะ ไดแกการดับขันธปรินิพพานของพระขีณาสพทั้งหลาย ผูต ัดกิเลส อาสวะและวัฏ ทุกขไดโดย
สิ้นเชิง
2. ขณิกมรณะ ไดแกความดับของสังขารธรรมคือรูปนามทีด่ ับไปตลอดเวลา ตราบเทาที่สันตติแหงรูปนามยังสืบ
ตออยู
3. สมมติมรณะ ไดแกความตายทีช่ าวโลกสมมติกัน เชน ตนไมตาย หรือปรอทตาย
4. ชีวิตินทรียุปจเฉทมรณะ ไดแกรูปชีวิตินทรีย และนามชีวิตินทรีย ของสัตวทั้งหลายที่ขาดลงในภพหนึ่ง ๆ เชน
คนตาย สุนัขตาย หรือแมวตาย
ความตาย 5 ประเภท
ในคัมภีรปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ทานจําแนกความตายยอยออกไปอีกเปน 5 ประเภท
(พระสัทธัมมโชติกะ. 2538 : 276-278) คือ
1. ชาติปจจยามรณะ ไดแกความตายเพราะความเกิดเปนปจจัย
2. อุปกกมมรณะ ไดแกความตายเพราะการกระทํา
3. สรสมรณะ ไดแกความตายโดยสภาพคือตายเอง
4. อายุขยมรณะ ไดแกความตายเพราะสิ้นอายุ
5. ปุญญขยมรณะ ไดแกความตายเพราะสิ้นบุญ
ความตาย 9 ประเภท
นอกจากนี้ ทานยังไดจําแนกความตายออกเปน 9 ประเภท (พระสัทธัมมโชติกะ. 2538 : 132) คือ
1. สมมติมรณะ ไดแกความตายทีส่ มมติเรียก กันวา นาย ก. ตาย นาย ข. ตาย ตนไมตาย
2. สันตติมรณะ ไดแกการสืบตอกันของรูปนาม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ๆ เชน รูปที่เกิดขึน้ ในเวลาไม
สบาย เมื่อหายแลว รูปไมสบายนัน้ ก็ดับไป รูปสบายเกิดขึ้นใหม เมือ่ มีความเสียใจเกิดขึ้น ตอมามีความดีใจเกิดขึ้น ความเสียใจ
นั้นก็หายไป ดังนี้ เปนตน
3. ขณิกมรณะ ไดแกความดับไปของรูปนามทุก ๆ ภังคขณะ
4. สมุจเฉทมรณะ ไดแกการปรินพิ พานของพระอรหันตที่ไมมีการเกิดอีกตอไป
5. ชาติขยมรณะ ไดแกความตายทีส่ ุดสิ้นภพในภพหนึ่ง ๆ
6. อุปกกมมรณะ ไดแกกําหนดอายุก็ยังไมสิ้น กรรมก็ยังไมสิ้น แตถึงความตายโดยอาศัยความพยายามของ
ตัวเอง หรือของคนอื่นดวยอํานาจอุปจเฉทกกรรม
7. สรสมรณะ ไดแกความตายที่ถึงกําหนดอายุและกรรม
8. อายุขยมรณะ ไดแกความตายทีถ่ ึงกําหนดอายุ แมวาจะไมสิ้นกรรมก็ตาม
9. ปุญญขยมรณะ ไดแกความตายที่ถึงกําหนดของบุญและกรรม แมวายังไมสิ้นอายุก็ตาม ในความตายทั้ง 9
ประเภทนี้ ประเภทที่ 5 - 9 สงเคราะหรวมในสมมติมรณะ
โดยสรุปแลว ความในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่แบงประเภทของความตาย มีสวนที่เหมือนกันโดยชื่อและ
ความหมาย เชน ความตาย 3 ประเภทกับ ความตาย 4 ประเภท ขอที่ 1 – 3 จะมีลักษณะชื่อเรียกเหมือนกัน แตในประเภทที่
4 จะเพิ่มชีวิตินทรียุปจเฉทมรณะทําใหเกิดความแตกตาง นอกจากนั้นในความตาย 5 ประเภท และ 9 ประเภทก็มีจะลักษณะ
คําและความหมายที่เหมือนกันถึง 5 ขอ สวนขอที่แตกตางอีก 4 ประเภท ก็นําจากประเภท 3 ที่มีชื่อเรียกเหมือนกัน อาจจะ
แตกตางในความหมายและวิธีการอธิบายใหพิสดารไปบาง ยกเวนความตาย 2 ประเภทที่ไมมีชื่อซ้ํากับประเภทอื่น ๆ แตเมื่อไป
ดูวิธีการอธิบายแลวก็ใกลเคียงกันกับประเภทตาง ๆ เชนเดียวกัน
สาเหตุแหงของความตายในพระพุทธศาสนา
สาเหตุแหงความตายของบุคคลในปจจุบันนี้มีมากมาย เชน ตายเพราะโรคหัวใจลมเหลว โรคมะเร็ง หรือเพราะ
ถูกฆา เปนตน ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงสาเหตุแหงความตายของบุคคลไวพอประมวลสรุปไดดังนี้
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สาเหตุแหงความตาย 4 ประการ
ในคัมภีรปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎฎีกา พระสัทธัมมโชติกะไดสรุปสาเหตุแหงความตายของบุคคลไว
เปน 4 ประการ (พระสัทธัมมโชติกะ. 2538 : 25) คือ
1. อายุขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นอายุ หมายถึง ชีวิตรูป แตในที่นี้ หมายถึงกําหนดอายุขยั กลาวคือ
เทวดาและพรหมมีกําหนดอายุเปนไปตามภูมิที่ตนเกิดอยู เชน เทพชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุยืนถึง 9 ลานโกฏิปในโลกมนุษย
ทีเดียว สวนในโลกมนุษยนั้นในปจจุบันมีกําหนดอายุขยั 75 ป คนทั้งหลายที่มีชีวิตอยูไ ดไมครบกําหนดอายุขัยก็มี ที่มีชีวิตอยูไ ด
ครบกําหนดอายุขัยก็มี ที่มีชีวิตอยูไ ดเกินกําหนดอายุขัยก็มี
เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลายในโลกนี้ แมวาอํานาจกรรมยังมีเหลืออยู แตเมื่อมีชีวิตอยูมาจนครบ อายุขัยแลวก็ตอง
ตายไปเปนสวนมาก ผูที่มีอายุเกินกวาอายุขัยที่กําหนดไวนั้นมีเพียงเล็กนอย ซึ่งทานเหลานั้น ตองมีกรรมในอดีตที่เกี่ยวกับการ
ไมฆาไมเบียดเบียนสัตว คอยอุปถัมภค้ําจุนใหรางกายดํารงอยูไดนานเปนพิเศษ หรืออํานาจแหงชนกกรรมที่ยังมีกําลังเหลืออยู
และปจจุปนกุศลทิฏฐธัมมเวทนียกรรมที่เกิดจากการสมาทานรักษาเบญจศีลไวไดอยางบริสุทธิ์ผุดผองทั้งยังมีการรักษาสุขภาพ
อนามัยอยูเปนอยางดีเสมอมา เหตุตาง ๆ ดังกลาวมานั้นเองที่ชวยอุดหนุนใหบุคคลนั้น ดํารงอายุอยูไ ดเกินกวาอายุขยั ดังนัน้
ในสมัยพุทธกาลจึงปรากฏมีบคุ คลทั้งบรรพชิตและคฤหัสถที่มีชีวิตอยูจนมีอายุ 90 ปบาง 100 ปบาง หรือเกินกวานั้นบาง เชน
พระอานนทเถระ พระมหากัสสปเถระ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ซึง่ ลวนมีชีวิตอยูจนมีอายุ 120 ป สวนพระพากุลเถระมีอายุ
ยืนนานถึง 160 ป ถึงทานเหลานั้นจะมีอายุยืนเกินกวากําหนดอายุขัย แตก็ไมสามารถดํารงชีพอยูจนมีอายุเปน 2 เทาของ
กําหนดอายุขัยไดเลย
2. กัมมขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นกรรม คําวา “กรรม” ในที่นี้ หมายถึงชนกกรรมที่ทําหนาที่ให
เกิดปฏิสนธิในภพนั้น ๆ และอุปตถัมภกกรรมที่ทําหนาที่อุดหนุนรูปนามที่เกิดจากชนกกรรมใหดํารงอยูไดในภพนั้น ๆ การ
สิ้นสุดแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมนั้นแหละ ชื่อวากัมมขยมรณะ ดังนั้น สัตวที่เกิดมาดวยอํานาจแหงชนกกรรมและ
อุปตถัมภกกรรม ยอมมีชีวิตอยูได 1 สัปดาหบาง 1 เดือนบาง 1 ปบาง 10 บาง 20 ปบาง หรือวาเกินกวานั้น แตกมิใชจะมีชีวิต
อยูยาวนานตลอดอายุขัย สัตวเหลานั้นยอมจะตายลงใน 1 สัปดาห บาง 1 เดือนบาง 1 ปบาง หรือตายในระหวางที่ยังไมถึง
กําหนดอายุขัย เชน มนุษยในปจจุบันอายุยืนหรืออายุสั้น ก็ลวนตองตายลงในเวลาที่ไมเหมาะสม เพราะกําลังของชนกกรรม
และอุปตถัมภกกรรมหมดสิ้นลง อยางนั้นเรียกวา ตายเพราะสิ้นกําลังแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม อุปมาเหมือนการดับ
ลงแหงเปลวไฟของตะเกียงที่น้ํามัน หมด แมวาไสจะยังมีเหลืออยู แตเปลวไฟก็ตองดับมอดลง แมการแสดงถึงความตายของ
เหลาเทวดา เชน ความตายของทาวสักกเทวราช ณ ถ้ําอินทคูหา ที่เรียกวา “ปุญญขยมรณะ” นั้น แทที่จริงแลวก็คือการตาย
เพราะสิ้นกําลังแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมนั่นเอง
3. อุภยขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรม ความตายประเภทนี้ ไดแก ความตายของบุคคลผู
มีชีวิตอยูจนครบอายุขัย และอํานาจแหงกุศลชนกกรรม อกุศลชนกกรรม กุศลอปตถัมภกกรรม และ อกุศลอปตกัมภกกรรม
ก็หมดสิ้นลงพอดี อุปมาเหมือนเปลวไฟแหงตะเกียงที่มอดดับลงเพราะไสและน้ํามันหมดลงพรอม ๆ กัน เชน คนที่เกิดมาในสมัย
ที่มนุษยมีกําหนด 75 ปเปนอายุขัย และอํานาจชองกุศลชนกกรรม และ อุปตกัมภกกรรม ไดทําหนาที่สงผลและอุปถัมภใหผูนั้น
มีอายุไดเพียง 75 ปเทานั้น เมื่อผูนั้นมีชีวิตอยูครบ 75 ปแลวก็ตายไป อยางน้ําก็เรียก'ได'วา ความตายของผูนั้นเปนอุภยยยมรณะ
แมพวกสัตวที่เกิดในอบายภูมิที่ถือกําเนิดมาดวยอํานาจแหงอกุศลชนกกรรมก็เชนเดียวกัน เมื่อสัตวเหลานั้นมีชีวิตอยูครบอายุขัย
แลวตายลง ก็เรียกไดวาเปนความตายชนิดอุภยขยมรณะนั่นเอง
4. อุปปจเฉทมรณะ ไดแก ความตายเพราะประสบอุปททวเหตุโดยอายุและกรรมยังไมสิ้นในสาเหตุ เปนความตาย
ที่กรรมเขาไปตัดวิบากและกัมมชรูปที่เกิดจากชนกกรรม ไดแก อกุศลกรรม 12 กามาวจรกุศลกรรม 8 และอรหัตตมรรคกรรม 1
เชน บุคคลผูเกิดดวยอํานาจของชนกกรรมดํารงชีวิตอยูยังไมถึงกําหนดอายุขัย และอํานาจของชนกกรรมก็ยังไมส้ิน แตดวยอํานาจ
แหงอกุศลกรรม หรือกุศลกรรมที่เคยทํามาในภพกอน ๆ หรือที่ทําในภพนี้เขามาตัดรอนทําใหผูนั้นตายลงอยางฉับพลัน ดวย
ความหิวกระหาย ถูกอสรพิษฉกกัด ถูกวางยาพิษ ถูกไฟไหม จมน้ําหรือถูกคมอาวุธ อุปมาเหมือนเปลวไฟที่ตองมอดดับลง ทั้งที่
ยังมีไสและน้ํามันเหลืออยู เพราะเหตุที่เปนปฏิปกษ มีน้ํา ไฟ หรือลมเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง เขาเบียดเปยนอยางกะทันหัน
ผูที่จะตายในเวลาที่ไมสมควร มีสาเหตุมาจากสิ่งเหลานี้ (พระธรรมกิตติวงศ [ทองดี สุรเตโช]. 2546 : 189) คือ
4.1 ตายเพราะโรคลม
4.2 ตายเพราะโรคที่มดี ีเปนสมุฏฐาน
4.3 ตายเพราะโรคที่มเี สมหะเปนสมุฏฐาน
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4.4 ตายเพราะโรคลม ดี เสมหะรวมกันกําเริบขึ้น (โรคสันนิบาต)
4.5 ตายเพราะฤดูแปรปรวน
4.6 ตายเพราะถูกผูอื่นทําราย
4.7 ตายเพราะการบริหารรางกายไมถูกตอง
4.8 ตายเพราะโรคที่เกิดแตเวรกรรม
อนึ่ ง บรรดาสาเหตุ แห ง ความตายทั้ง 4 ประการนี้ บุค คลผู ที่ ต ายด วยสาเหตุ 3 ประการ คือ อายุ ข ยมรณะ
กัมมยมรณะ และอุภยขยมรณะ เรียกวา “กาลมรณะ” เพราะเปนความตายเมื่อถึงเวลา สวนผูที่ตายดวยอปจเฉทมรณะ
เรียกวา “อกาลมรณะ” เพระเปนความตายที่ยังไมถึงเวลา เหลาสัตวจะเกิดในภพภูมิหรือ กําเนิดใดก็ตองประสบกับสาเหตุแหง
ความตาย 4 ประการนี้ อยางใดอยางหนึ่งแนนอน คือ นับตั้งแตปฏิสนธิจิตจนถึงจุติจิตนั้น มีวิถีจิตเกิดขึ้นมากมายหลายชนิด
แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลวคงมี 2 ประเภท คือ ปญจทวารวิถีจิต และมโนทวารวิถีจิต ในเวลาปกติวิถีจิตทั้ง 2 นั้นเกิดขึ้น
ทําหนาที่สลับกันไปตามเหตุตามปจจัยที่ปรากฏ เกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ สวนในเวลาใกลตายวิถีจิตที่เกิดขึ้น มีชื่อเรียกวา มรณา
สันนวิถี วิถีจิตประเภทนี้มีชวนจิต เพียง 5 ขณะเทานั้น เกิดขึ้นโดยมีกรรม กรรมนิมิต หรือคตินิมิตอยางใดอยางหนึ่งเปน
อารมณ และเกิดแกปุถุชน ขึ้นไปจนถึงอนาคามีบุคคล สําหรับปุถุชน วิถีจิตใกลตายยอมมีไดทั้งทางปญจทวาร คือ ทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย และทางมโนทวาร คือ ทางใจ
สาเหตุแหงความตาย 5 ประการ
1. ชาติปจจยามรณะ ไดแก ความตายเพราะความเกิดเปนปจจัย
2. อุปกกมมรณะ ไดแก ความตายเพราะการกระทํา
3. สรสมรณะ ไดแก ความตายโดยสภาพคือตายเอง
4. อายุขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นอายุ
5. ปุญญขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นบุญ (พระสัทธัมมโชติกะ. 2538 : 276-278)
จากที่ได กลา วถึง สาเหตุแ หงความตายของบุคคลมาทั้ง หมดนั้น พอสรุปความวา สาเหตุแ หงความตาย ใน
พระพุทธศาสนานั้นมีกลาวไวหลายแหง มี 4 ประการบาง มี 5 ประการบาง โดยชื่อที่เหมือนกันในสาเหตุของความตายทั้ง 4
และ 5 ประภารคืออายุขยมรณะ แตนอกนั้นแตกตางกันทั้งชื่อเรียกและคําอธิบาย
สรุป

ความตายถือวาเปนสัจธรรมแหงชีวิต มนุษยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพื่อกาวยางไปสูความ ตายดวยกันทั้งนั้น ไม
มีใครสักคนจะหลีกพนจากความตายไปได ความตายจึงนับไดวาเปนจุดสุดทายแหงการมาสูโลกนั้นของมนุษยทุกคน เปนสิ่งที่
มนุษยจะตองประสบเหมือนกัน ความตายเปนธรรมชาติที่มีมาพรอมกับการเกิด เปนเพื่อนที่ใกลชิดคับมนุษยมากที่สุดกวาสิ่ง
อื่นใด เพราะอยางนอยที่สุดมนุษยที่เกิดมาในโลกนี้ตางก็มีประสบการณเกี่ยวคับเรื่องความตายนี้ดวยกันทั้งนั้น เชน ตอง
ประสบกับการสูญเลียบุคคลผูเปนที่รักชองตน เมื่อเปน เชนนี้แลว เหตุไฉน คนสวนมากจึงมักขลาดกลัวตอความตาย พยายาม
ดิ้นรนทุกวิถีทางเมื่อความตายยางกรายเชามาถึง ความจริงแลวความตายไมใชสิ่งที่นากลัว แตสิ่งที่นากลัวนาจะเปนภาวะกอน
ตายมากกวา เพราะถาเวลากอนตายบุคคลเปนผูมีจิตเศราหมอง ก็มีหวังตองไปสูทุคติ แตถาเวลากอนตายบุคคลเปนผูมีจิต
ผ อ งใส ก็ มี ห วั ง ไปสู สุ ค ติ อ ย า งแน น อน ความหมายชองความตาย ในคั ม ภี ร ต า ง ๆ ในทางพระพุ ท ธศาสนาไม ว า จะเป น
พระไตรปฎก อรรถกถา ตลอดถึงคัมภีรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอธิบายถึงความตายไววา ความตาย หมายถึงการ ทอดทิ้งรางกาย
ไว การขาดสิ้นชีวิตในภพหนึ่ง 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
มีการอธิบายที่ใกลเคียงกันในบางประเด็น คือ อายุขยมรณะ ที่มีชื่อและการอธิบายที่เหมือนกัน 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
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรูคําศัพท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 30 คน ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับกลยุทธที่ใชในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบคําศัพทภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางนั้นมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่กลยุทธในการเรียนรูคําศัพทนั้น กลุมตัวอยางมีเกณฑการ
ใชสื่อโซเชียลมีเดียในการเรียนรูคําศัพทมาก
นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางกลยุทธการเรียนรูคําศัพทที่มีตอแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษและความรูดานคําศัพท พบวามีความสัมพันธกันกับแรงจูงใจตอการเรียนแตไมมีความสัมพันธกันกับความรูเกี่ยวกับคําศัพท
สําหรับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจตอการเรียนที่มีตอความรูเกี่ยวกับคําศัพทนั้น 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
- Analyzing part of speech, affixes and backgrounds;
(DET)
- 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
0
1
2
3
4

Meaning
never use it
seldom use it
sometimes use it
often use it
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
1
2
3
4
5
6
7

Meaning
Strongly disagree
Moderately disagree
Slightly disagree
Neutral
Slightly agree
Moderately agree
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 (X̄) 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
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

Mean
5.6
4.88
4.92
5.92
5.36
5.80
5.62
5.34
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 (x̄) 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
Meaning
Mean (x̄)
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
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศไทย
The Study of Creative Components in World Class Museum's Exhibition to
promote Creative Tourism in Thailand
ณัฐกิตติ์ มัญชุวงศ
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ
ภาควิชาการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอบทวิเคราะหองคประกอบเชิงสรางสรรคในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกซึ่งจะทําให
เห็นแนวทางในการประยุกตเพื่อนํามาพัฒนาการจัดนิทรรศการอยางสรางสรรคของพิพิธภัณฑในประเทศไทยอันจะนําไปสูการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของประเทศไทยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาจากบทวิพากษวิจารณ
(review) บนสื่อออนไลนของนักทองเที่ยวที่เคยเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลก หาพิพิธภัณฑไดแก พิพิธภัณฑลูฟวร
พิพิธภัณฑศิลปะเมโทรโพลิทัน พิพิธภัณฑอังกฤษ พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติไตหวัน พิพิธภัณฑศิลปะแหงชาติจีน ผูวิจัยวิเคราะหบท
วิพากษจํานวน 450 บท โดยวิเคราะหจากการประยุกตกรอบแนวคิดเรื่ององคประกอบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและองคประกอบ
การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกสี่องคประกอบดวยกัน ไดแก ผลิตภัณฑและผลงานสะสม สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก กระบวนการกิจกรรมและการเรียนรู และบุคคล ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑและ
ผลงานสะสม โดยงานสะสมและผลงานชิ้นเอก เปนสิ่งดึงดูดใจที่สําคัญที่สุด องคประกอบที่ถูกกลาวถึงรองลงมา คือสิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยมี สถานที่ตั้ง สถาปตยกรรมและพื้นที่ เปนประเด็นที่สําคัญที่สุด องคประกอบที่ถูกกลาวถึงมากเปนอันดับที่
สาม คือ กระบวนการกิจกรรมและการเรียนรู โดยนักทองเที่ยวชื่นชอบการแสดงออกในรูปแบบประวัติศาสตรที่มีชีวิตมากที่สุด และ
ประเด็นสุดทาย คือ องคประกอบดานบุคคล พบวา การบริการที่เปนมิตรของพนักงานในพิพิธภัณฑสําคัญมากที่สุด
คําสําคัญ การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 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
ในอดีตพิพิธภัณฑเปรียบเสมือนทุนทางวัฒนธรรมของประเทศที่สรางความภาคภูมิใจใหทั้งเจาบานและผูมาเยือน
(Host and Guest) ซึ่งเปนสถาบันหนึ่งที่สามารถพัฒนาสังคม เปนแหลงเก็บสะสม จัดแสดง วัตถุโบราณ ทั้งที่จับตองไดและ
จับตองไมได โดยใหศึกษา อนุรักษปกปอง รักษา ( ICOM,2011 ) ในขณะที่ปจจุบันพิพิธภัณฑไมไดเปนเพียงสถานที่จับเก็บ
วัตถุเพื่อใหความรูเทานั้น แตพิพิธภัณฑยังเปนสถานที่ ที่สามารถสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับผูเขาเยี่ยมชมอีกดวย
จากแนวโนมดังกลาวในชวง 20 ปที่ผานมา พิพิธภัณฑจึงมีการพัฒนาตัวเองจากการเปนวิหารแหงการเรียนรู (Temple of
Learning ) ที่คํานึงเพียงเนื้อหาเปนหลักใหญ กลายมาเปนสถานที่ที่มุงเนนการใหความรูค วบคูไปกับการสรางความเพลิดเพลิน
ใหแกผูมาเยือน (Leisure Time ) ในหลายปที่ผานมาพิพิธภัณฑจึงมีการปรับตัวในหลายดานทั้งทางดานการใหความรู ผลงาน
การเก็บสะสม การดูแลรักษาและการใชงาน นอกจากนั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เปนการปรับตัวของพิพิธภัณฑซึ่งสิ่งหนึ่งที่ในการ
นําเสนอและดึงดูดความสนใจใหแกผูเขาเยี่ยมชมไดคือ การจัดแสดงงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑ (Exhibition ) เพราะ
นิทรรศการเปนการจัดแสดงที่มีการหมุนเวียน และสามารถสื่อสารกับผูเยี่ยมชมไดดีท่ีสุด ทั้งในดานการใหความรู ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน (David Dean, 2002 ) นอกจากนั้นแลวนิทรรศการยัง ถือเปนวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการกระตุน
ใหผูเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑมีความสนใจในสิ่งที่พิพิธภัณฑกําลังสื่อสารและเปนโอกาสในการสรางการเรียนรูใหกับผูเขาเยี่ยมชม
ที่เกินกวาปกติวิสัย (เปรื่อง กุมุท , 2526 )
นิทรรศการ เปนคําที่ตรงกับภาภาษาอังกฤษคําวา Exhibition ตามราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา
นิทรรศการไววา เปนการแสดงผลงาน สินคา ผลิตภัณฑ หรือกิจกรรมใหคนทั่วไปไดชม จากการใหคํานิยามอยางกวางๆของ
ราชบัณฑิตสถาน นอกจากนั้นนิทรรศการยังหมายถึง การนําเอาวัสดุ อุปกรณ หรือผลงานตางๆมาติดตัง้ และจัดแสดงอยางเปน
หมวดหมู ( สันทัด ภิบาลสุข,พิมพใจ ภิบาลสุข,2525 ) อีกนัยหนึ่งนิทรรศการยังมีหนาที่ในการจัดแสดงเพื่อการศึกษาอยาง
หนึ่งที่คํานึงถึงความชัดเจนขององคความรูเพื่อชวยใหผูเขาชมมีความเขาใจในเรื่องที่จัดแสดงไดมากขึ้น (วัฒนะ จูฑะวิภาต
,2528 ) แตอยางไรก็ตาม นิทรรศการตองธรรมรงคไวซึ่งกลยุทธที่จะชักจูงความคิดความสนใจใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูจัดได
กําหนดไว ( ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2537 ) ในปจจุบันการจัดนิทรรศการกลายเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่พิพิธภัณฑไดนํามาใชดึงดูด
นักทองเที่ยวเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี เพราะการจัดนิทรรศการนั้นสามารถสรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยวที่มี
ความชอบความสนใจในเรื่องราวทีพ่ ิพิธภัณฑไดนํามาจัดเปนนิทรรศการ ซึ่งจริงๆ แลวนักทองเที่ยวอาจไมไดมีความอยากเขาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑโดยตรง แตดวยความสนใจในเรื่องราวของนิทรรศการจึงตัดสินใจเขาเยี่ยมพิพิธภัณฑ ดังนั้นจึงปฏิเสธไมไดเลยวาการจัด
นิทรรศการในพิพิธภัณฑมีอิทธิตอการตัดสินใจและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑไดอยางนาอัศจรรย
องคประกอบของการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ Element of Museum Exhibition คือสิ่งที่ควรมีในการจัด
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ จากการสังเคราะหของผูว ิจยั ที่ไดศึกษามาจากหนังสือ Effective Exhibit และ Museum
Exhibition Planning and design จะสามารถแบงกลุมขององคประกอบของพิพิธภัณฑไดเปนองคประกอบยอยดังนี้ 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 จากเอกสารแลวนอกจากนั้นผูวิจัยยังวิเคราะห
องคประกอบดังกลาวจากพิพิธภัณฑระดับโลกเพื่อใหมีความครอบคลุมระหวางในของทฤษฏีและปฏิบัติจริงที่พิพิธภัณฑระดับโลก
ใชในการจัดนิทรรศการจาก official website ของพิพิธภัณฑระดับโลกทั้ง 5 แหง ดังนี้ 1. พิพิธภัณฑลูฟวร (Musee Du Louvre)
2. พิพิธภัณฑอังกฤษ (British Museum) 3. พิพิธภัณฑศิลปะเมโทรโปลิทัน (The Metropolitan Museum of art ) 4.
พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติไทเป (Gu Gong National Palace Museum) 5. พิพิธภัณฑแหงชาติจีน (National Museum
of China) การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกที่ไดจากการวิเคราะหประกอบ จาก official website มีดังนี้ 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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ซึ่งองคประกอบยอยที่สังเคราะหจากหนังสือและที่วิเคราะหจากพิพิธภัณฑระดับโลกจะถูกนํามาวิเคราะหอีกครั้งเพื่อจัด
หมวดหมูแยกเปนองคประกอบตามแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในลําดับตอไป
จากขางตนจะแสดงถึงสถานการณของพิพิธภัณฑท่ีเปนสากลซึ่งมีความแตกตางกับประเทศไทยเปนอยางมาก ทั้งที่
ประเทศไทยมีจํานวนพิพิธภัณฑทั้งหมด 1,439 แหง ในแตละแหงจะมีความแตกตางทางดาน อัตลักษณวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ
นั้นนําเสนอ จัดแสดง อีกทั้ง รูปแบบการบริหารจัดการแตกตางออกไป แตในทางตรงกันขามพิพิธภัณฑในประเทศไทยมี
รายงานจากสถิติในแผนพัฒนาการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครฯ พบวาสถานที่ที่นักทองเที่ยวไมเคยเขาชมสวนใหญจะเปนสถานที่
ประเภท พิพิธภัณฑ จะเห็นไดวาเปนสถานการณที่ตรงกันขามกันกับสถานการณพิพิธภัณฑในระดับโลก ( แผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานครฯ 2554-2558 ) นอกจากนั้นพิพิธภัณฑในประเทศไทยยังมักจะถูกวิพากษวิจารณวามีลักษณะที่
หยุดนิ่ง ไมเคลื่อนไหว โดยวัตถุจัดแสดงสวนใหญจะถูกจัดแสดงไวที่เดิม ไมมีการนําเสนอเปนนิทรรศการหมุนเวียน หรือมีแต
การเก็บของเกาที่มีรูปแบบการจัดแสดงที่ลาสมัยขาดความเคลื่อนไหวและไรชีวิตในการจัดแสดง ( ประภัสสร โพธิ์ศิริทอง, 2556)
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑท่ีในประเทศไทย เพื่อใหมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ที่มงุ เนน ใหพัฒนาประเทศไทยเปนจุดหมายปลาย
ทางการทองเที่ยวชั้นนําโดยการนําแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมาใชเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑไทยใหเทียบเทาระดับโลก
และยังสามารถสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศไทยไดอีกดวย
ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จะเสนอแนวทางในการทําใหพิพิธภัณฑไทยมีคุณภาพระดับโลกดวยการนําเสนอแนวทางการจัดการ
นิทรรศการ (Exhibition) โดยใชแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อดึงดูดผูเขาเยีย่ มชมและเปนประโยชนในเชิงการทองเที่ยวสําหรับ
ศึกษาวิเคราะห และนําเสนอแนวทางการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกเพื่อนํามาประยุกตใชกับพิพิธภัณฑในประเทศไทย
ซึ่งแนวทางดังกลาวจะตองสามารถที่จะสงเสริมการเรียนรูของนักทองเที่ยวอันเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคใหแกประเทศไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงสรางสรรคในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลก
2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดนิทรรศการอยางสรางสรรคของพิพิธภัณฑในประเทศไทย
วิธีวิจัย
ประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยศึกษาการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับ
โลกจากแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยผูวิจัยไดวิเคราะหบทรีวิวออนไลนใน จํานวน 450 บท review ที่นักทองเที่ยว
ไดเขียนและสงออนไลน บนสื่อสังคมที่เปน Facebook Fanpage และ Trip Advisor Review ของพิพิธภัณฑหาพิพิธภัณฑ
ไดแก พิพิธภัณฑลูฟวร พิพิธภัณฑศลิ ปะเมโทรโพลิทัน พิพิธภัณฑอังกฤษ พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติไตหวัน พิพิธภัณฑ
ศิลปะแหงชาติจีน ซึ่งผานการจัดอันดับพิพิธภัณฑที่ดีทสี่ ุดของโลกและพิพิธภัณฑที่มีผเู ขาชมมากทีส่ ุดของโลกจํานวน 3 ที่และ
พิพิธภัณฑในเอเชียที่ตดิ อันดับโลกในการจัดอันดับพิพิธภัณฑที่ดีทสี่ ุดของโลกรวมถึงพิพิธภัณฑทมี่ ีผูเขาชมมากที่สุดของโลกอีก
2 ที่เพื่อใหเหมาะสมในการนําแนวคิดมาปรับใชกับการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑไทย นอกจากนี้ บทรีวิวเปนบทรีวิวระหวาง
ป 2012-2018 ซึ่งผูวิจัยถือวามีความทันตอปจจุบันมากทีส่ ุด โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการ
เลือกกลุม ที่ผูวิจัยใชเหตุผลในการเลือกเพื่อความเหมาะสมในการวิจยั (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540) ใน 450 บทรีวิวนั้น
จะแบงเปนสถานที่จะ 100 บท แตบทรีวิวจาก National Art Museum of China จะมีจํานวนเพียง 50 บท (review)
เนื่องจาก National Art Museum of China มีขอมูลจํานวนของบทวิพากษวิจารณไมมากนัก อาจเนื่องขอจํากัด
ในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะและการใชสื่อสังคมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเนื้อหาของบทวิพากษวิจารณผา นสื่อออนไลนของ
นักทองเที่ยวที่เคยเขาเยี่ยมชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลก โดยมีการประมวลผลขอมูลเชิงคุณภาพจากการใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) (ชาย โพธิสิตา, 2550) เปนการนําคําซ้ําในผลทีไ่ ดจากแนวคิดหลัก (Theme) มา
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วิเคราะหเนื้อหาที่มีความสําคัญทั้งขอความใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และการวิเคราะหโดยมีนัยหรือตีความหมาย (Latent
Content) ดังนั้นการวิเคราะหเนือ้ หาจําเปนตองมีการกําหนดรหัส (Coding) เพื่อหาคําหลักของความคิดเห็นจากการวิเคราะห
บทวิพากษวิจารณของนักทองเที่ยวผานสื่อออนไลน
แนวคิดที่ใชในงานวิจัย
สําหรับกรอบแนวคิดเชิงวรรณกรรมในการวิเคราะห นั้นการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษามาจากแนวคิดการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคที่เกิดขึ้นโดย Greg Richards และนักวิชาการของมหาวิทยาลัย National Cheng Kung University ซึ่ง
นําเสนอแนวคิด การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคผานผูใหบริการ (Supply) ซึ่งแบงออกเปน 4 ดานดวยกัน หรือที่เรียกวา แนวคิด
4Ps ประกอบไปดวย (1) The Creative Person หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่สามารถเพิ่มระดับทางสติปญญา ทัศนคติทดี่ ี
ใหกับนักทองเที่ยวไดจากการเรียนรู ทดลองทํา สัมผัส รวมถึงบุคคลากรของพิพิธภัณฑทมี่ ีสวนชวยใหนักทองเที่ยวเกิดความคิด
สรางสรรค (2) The Creative Process หมายถึง กระบวนการที่ทาํ ใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู เพือ่ พัฒนาการทางความคิด
สรางสรรค โดยมีกระบวนการผานกิจกรรมและการนําเสนอ อยางเชน การเขารวมหลักสูตร (Courses) หรือเขารวมการเรียนรู
ที่มีการลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) (3) The Creative Product หมายถึง ผลผลิตอันเกิดจากการทําใหเปนรูปธรรมผาน
กระบวนการสรางสรรค และ (4) The Creative Press หมายถึง สิ่งแวดลอมในสถานที่ทองเทีย่ วที่มีความเอื้ออํานวยให
นักทองเที่ยวเกิดความคิดสรางสรรคในตลอดการเขาเยี่ยมชม (Greg Richards, 2011) (Tan,Kung,Luh,2012)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
จากแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดังกลาวไดผลเปนลําดับของความสําคัญ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหเนื้อหาของ
การวิพากษวิจารณของนักทองเที่ยวบนสื่อออนไลนจํานวน 450 บท (Review) ไดเปนองคประกอบยอยดังนี้

รูปที่ 1 กรอบการประยุกตแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ
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ผลการวิจัย
จากผลของการศึกษาภายใตกรอบการวิเคราะหในรูป 1 จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับองคประกอบเชิง
สรางสรรคดานผลิตภัณฑ มากที่สดุ โดยจากบทรีวิว 450 บทนั้น มีการกลาวถึงผลิตภัณฑ ถึง 303 บทรีวิว หรือคิดเปนรอยละ
67.3% โดยพบวาสิ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจมากทีส่ ุดสําหรับผลิตภัณฑของพิพิธภัณฑคือ ผลงานสะสมของพิพิธภัณฑ
(ART COLLECTION) ซึ่งมีผูกลาวถึงความประทับใจและความสําคัญของผลงานสะสมในบทรีวิว 238 บทวาเปนสิ่งที่สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหตองการเขาไปเยี่ยมชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑไดมากที่สุด และอันดับรองลงมาคือ ผลงานชิ้นเอกที่จัด
แสดงในนิทรรศการ หรือ MASTERPIECE เชน ภาพวาดโมนาลิซา และ หยก เปนตน ซึ่งมีคนกลาวถึงใน 42 บทรีวิว
องคประกอบเชิงสรางสรรคที่นักทองเที่ยวกลาวถึงและใหความสําคัญเปนอันดับรองลงมาก็คือดานสิ่งแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีคนกลาวถึงประเด็นดานนี้ 248 บทรีวิว เพราะในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ สิ่งแวดลอม
เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการสรางความประทับใจใหกับผูเขาชมนิทรรศการไดอยางดีเยี่ยมและนอกจากนั้นสิ่งแวดลอม
ยังมีความหลากหลายที่จะรองรับความตองการของของผูเขาชม โดยประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
นั ก ท อ งเที่ ย วเห็ น ว า สํ า คั ญ และน า ประทั บ ใจ เป น อั น ดั บ แรกคื อ ตํ า แหน ง ของสถานที่ ใ นการจั ด แสดง (LOCATION)
สถาปตยกรรมและพื้นที่ (BUILDING & GROUNDS) โดยนักทองเที่ยวกลาวถึงความผูกพันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ เชน ความเปน London กับความเปน British Museum ดังนั้นพิพิธภัณฑจะ
เปรียบเสมือนเปนแลนดมารค หรือเปนสัญลักษณของการมาถึงเมืองที่พิพิธภัณฑนั้นตั้งอยู นอกจากนี้ประเด็นที่นาสนใจก็คือ
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมากที่กลาวถึงความสําคัญของบริการรานอาหารและภัตตาคารในพิพิธภัณฑ (RESTAURANT/CAFÉ)
เพราะในหลายๆครั้งนักทองเที่ยวใชเวลานานในการชมพิพิธภัณฑดังนั้นการรับประทานอาหารจึงเปนองคประกอบที่สําคัญ
องคประกอบหนึ่งของประสบการณในพิพิธภัณฑ
ความสําคัญขององคประกอบเชิงสรางสรรคของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑอันดับตอไปคือ กระบวนการที่ทํา
ใหผูเขาเยี่ยมชมไดเกิดความคิดสรางสรรค หรือ Process ซึ่งมีผูกลาวถึงในบทรีวิวถึง 64 บทรีวิว โดยผูวิจัยพบวา นักทองเที่ยว
จะประทับใจ การจําลองเหตุการณหรือเรื่องราวในประวัติศาสตร ทําใหเห็นภาพของประวัติศาสตรที่เสมือนมีชีวิต หรือ
LIVING HISTORY มากที่สุด นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังมีความสนใจและชื่นชอบกิจกรรมการสาธิตและการนําเสนอ
(DEMONSTRATIONS PRESENTATIONS) อีกทั้งตองการใชบริการเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยตัวเองหรือ
Audio guide อีกดวย
องคประกอบเชิงสรางสรรคดานบุคคล (PERSON) มีการกลาวถึงใน 51 บทรีวิว ซึ่งโดยสวนใหญแลวนักทองเที่ยวมัก
วิพากษวิจารณวาบุคลากรหรือพนักงานในพิพิธภัณฑนั้นมีสวนสําคัญอยางมากตอประสบการณเชิงบวกและเชิงลบของเขาโดย
นักท องเที่ ยวเห็ นว าบริ การด วยมิต รจิ ตมิต รใจของบุค ลากรของพิพิ ธภั ณฑ (MUSEUM STAFF) จะมีส วนชว ยส งเสริ ม
ประสบการณ ความผูกพันและการเรียนรูของเขาที่มีตอพิพิธภัณฑ
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษามุงเนนในประเด็นดานการจัดนิทรรศการ (Exhibition) ของพิพิธภัณฑ เพราะผูวิจัยเห็น
วา การจัดนิทรรศการจะเปนกลไกสําคัญที่ทําใหพิพิธภัณฑมีคุณภาพ สามารถสรางความผูกพัน (engagement) กับผูเขาชม
และนําไปสูการสรางประสบการณการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ เพราะพิพิธภัณฑไมได
เปนเพียงสถานที่จับเก็บวัตถุเพื่อใหความรูเพียงอยางเดียวเทานั้น แตพิพิธภัณฑยังเปนสถานที่ ที่สามารถสรางความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายใหกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี พิพิธภัณฑจึงกลายมาเปนสถานที่ที่มุงเนนการใหความรู
ควบคูไปกับการสรางความเพลิดเพลินใหแกผูมาเยือน (Leisure Time) ดังนั้นการจัดแสดงงานนิทรรศการ (Exhibition) จึง
เปนสิ่งที่สามารถนําเสนอและดึงดูดความสนใจใหแกผูเขาเยี่ยมชมได การจัดนิทรรศการเปนการจัดแสดงเชิงวัฒนธรรมที่มีทั้ง
การจัดแสดงแบบถาวรและการหมุนเวียน ทําใหสามารถสื่อสารกับผูเยีย่ มชมไดดที ี่สุด ทั้งในดานการใหความรู ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (David Dean, 2002) นอกจากนั้นแลวนิทรรศการยังถือเปนวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการกระตุนใหผูเขา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑมีความสนใจในสิง่ ที่พิพิธภัณฑกําลังสื่อสาร และเปนโอกาสในการสรางการเรียนรูใหกับผูเ ขาเยี่ยมชมที่ลึกซึ้ง
(เปรื่อง กุมุท, 2526)
จากผลการศึกษาสรุปไดวานักทองเที่ยวใหความสําคัญองคประกอบเชิงสรางสรรคดานผลิตภัณฑ ในนิทรรศการของ
พิพิธภัณฑมากที่สุดเนื่องมากจากผลิตภัณฑของพิพิธภัณฑแสดงไดถึงเอกลักษณ วัฒนธรรมของทองถิ่นที่ตั้งในแตละพิพิธภัณฑ
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ผลิตภัณฑจึงทําใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกไดเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดหายหรือคนหาและไดเห็นในสิ่งที่แปลกใหมและตาง
ออกไปจากสภาพแวดลอมเดิม โดยมีผลงานสะสม (ART COLLECTION) เปนปจจัยหลักเชิงผลิตภัณฑของการจัดนิทรรศการ
ของพิพิธภัณฑที่มีศักยภาพในการดึงดูดใจและกอใหเกิดความสนใจของนักทองเที่ยว เพราะผลงานสะสมของแตละพิพิธภัณฑมี
ความแตกตางกันไปในเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถชื่นชมไดจากพิพิธภัณฑหรือสถานที่อื่นของโลก
นักทองเที่ยวตองเดินทางไปชื่นชมผลงานสะสมนั้นนั้น จึงทําใหนักทองเที่ยวใหความสําคัญวา “จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑนี้
เพราะจะไปดูงานชิ้นนั้น” ผลงานสะสมในการจัดนิทรรศการจึงเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุด และ นอกจากนี้
อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญขององคประกอบเชิงสรางสรรคดานผลิตภัณฑก็คือ ผลงานชิ้นเอกที่จัดแสดงในนิทรรศการ (MASTERPIECE)
ผลงานชิ้นเอกที่นํามาแสดงในนิทรรศการเปนสิง่ ที่ดึงดูดใหผสู นใจไดเขามาเยีย่ มชมนิทรรศการไดในหลายสาเหตุ ผลงานชิ้นเอก
บางชิ้นโดงดังจากศิลปนผูสรางสรรคบางชิ้นมีประวัติที่นาสนใจจนเปนที่รูจักของโลก หรือผลงานชิ้นเอกบางชิ้นก็สะทอน
อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดนและไมสามารถเลียนแบบ ไดทําใหดึงดูดผูคนใหหลั่งไหลมาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นได
เปนจํานวนมาก
องคประกอบเชิงสรางสรรคดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่นักทองเที่ยวให
ความสําคัญเปนอันดับสอง เนื่องดวยสิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจของนักทองเที่ยว เชน ในเรื่องของความ
สะดวกสบาย สถานที่ ตั้งที่ เอื้อต อการเขา เยี่ยมชม จากผลของการศึกษาครั้ง นี้แสดงให เห็นถึ งองคประกอบที่สําคั ญของ
สิ่งแวดลอมในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑที่สําคัญที่สุดคือ สถานที่ในการจัดแสดง (LOCATION) สถานที่ในการจัดแสดงมี
ผลมากตอการเขาเยี่ยมชมของนักทองเที่ยวเนื่องดวยการเดินทางทองเที่ยวนักทองเที่ยวไปตองเลือกไปเที่ยวในเมืองหรือ
สถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก เชนกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสจึงเปนที่รูกันของนักทองเที่ยวอยูแลววา
ใครไปปารีสก็ตองไปเยือนพิพิธภัณฑลฟู ร ดังนั้นสถานที่ในการจัดแสดงจึงตองอยูในเมืองที่มีชื่อเสียงหรืออยูในแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของโลก นอกจากนี้ สถาปตยกรรมการติดตั้งและพื้นที่ (BUILDING & GROUNDS) ก็เปนสิ่งที่สรางความประทับใจแรก
ใหแกนักทองเที่ยวพิพิธภัณฑระดับโลก ดังนั้นจะเห็นไดวา พิพิธภัณฑทุกๆที่จะตองมีการสรางและออกแบบอยางสวยงามและ
มีเอกลักษณเฉพาะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณใหแกเมือง นอกจากนั้นยังรวมถึงการจัดพื้นที่ใหมีความเหมาะสมและสมดุลตอ
การเขาเยี่ยมชมของนักทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกผอนคลายไมอึดอัดสามารถเยี่ยมชมไดเปนเวลานาน และ ปจจัยดาน
รา นอาหารและภั ต ตาคาร เนื่อ งจากพิ พิ ธ ภั ณฑ ร ะดั บโลกส วนใหญ มีข นาดใหญ จึ ง จํา เป น ตอ งมี ร านอาหารไว สํ าหรั บ ให
นักท องเที่ย วได พัก หรือ รับ ประทานอาหารระหวา งวั นเพื่ อจะได เยี่ย มชมนิท รรศการไดอย างครบถวนรา นอาหารจึง เป น
สิ่งแวดลอมที่จําเปนของการจัดแสดงนิทรรศการ องคประกอบ สิ่งที่นาสนใจอีกอยางหนึ่ง ก็คือ สิ่งอํานวยความสะดวกดาน
บัตรเขาชมนิทรรศการ ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความคุมคาของราคาคาเขาชมวาในการเขาชมพวกเคาเสียเงินและ
เวลาไปสมกับราคาหรือไมดังนั้นการตั้งราคาคาตั๋วที่พอเหมาะพอดีก็ทําใหเปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยวไดดวย
องคประกอบเชิงสรางสรรคดานกระบวนการเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่ทําใหผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรูเ พื่อพัฒนาการทางความคิดสรา งสรรค ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคประกอบเชิ ง
สรางสรรคเปนอันดับที่สาม โดยเนื้อหาในบทรีวิวนั้นแสดงใหเห็นวาการจําลองเหตุการณทางประวัติศาสตร มีการแสดงออกซึ่ง
เรื่องราวความเปนมาจากอดีตถึงปจจุบัน ในรูปแบบ (LIVING HISTORY) เปนกระบวนการการจัดนิทรรศการที่นักทองเที่ยวให
ความสําคัญมาก เนื่องจากนิทรรศการมักจะมีแนวคิดของงานที่ตองสอดคลองกับเรื่องราวและประวัติศาสตรที่จะนําเสนอใหไป
ในทิศทางเดียวกัน อาจปฏิเสธไมไดวาเรื่องราวและประวัติศาสตรเปนกระบวนการในการจัดแสดงที่สําคัญที่สุดและสะทอนให
เห็น ถึง วัฒ นธรรมอยา งชั ดเจนที่สุ ด นอกจากนี้ การจั ดนิ ทรรศการที่ มีก ารสาธิต และการนํา เสนอ (DEMONSTRATIONS
PRESENTATIONS) ยังสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวกลาวถึงการนําเสนอในเรื่อง
ของปายอธิบายรายละเอียดของชิ้นงานและเรื่องราวตางๆของการจัดแสดง รวมถึงประเด็นดานการใชภาษาในการนําเสนอ ที่
ตองการใหมีภาษากลาง เชน ภาษาอังกฤษในคําอธิบายตางๆใหละเอียดมากขึ้นเพราะบางพิพิธภัณฑมีเพียงขอมูลทางการ
นําเสนอเปนภาษาทองถิ่นเทานั้น และอันดับสุดทายของดานกระบวนการคือ เครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวย
ตัวเอง (AUDIO GUIDE) นักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมชื่นชอบและยินดีที่จะเสียคาบริการในการใชงาน นักทองเที่ยวหลายคนเห็น
ความสําคัญของความเปนสวนตัวจึงตองใชเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยตัวเองเพื่อเพิ่มความเขาใจในเรื่องราวที่
ตนตองการความรูอยางละเอียด
สําหรับองคประกอบสุดทาย องคประกอบดานบุคคล (PERSON) เปนองคประกอบที่นักทองเที่ยวอาจกลาวถึงนอยที่สุด
หากเปรี ยบเที ยบกั บองค ประกอบอื่ นๆ อาจเป นเพราะนั กท องเที่ ยวไม ได คาดหวั งมากนั กก อนที่ จะเข าเยี่ ยมนิ ทรรศการ
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แตนักทองเที่ยวก็กลาวถึงความสําคัญของบุคลากรในพิพิธภัณฑ (MUSEUM STAFF) ที่มีบทบาทเปนสวนหนึ่งในการสรางความ
ประทับใจหรืออาจสรางความผิดหวังใหกบั นักทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการใหบริการที่เปนมิตร หากบุคลากร
มีความเปนมิตรไมตรีแกนักทองเที่ยวจะทําใหการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑนั้นๆเปนที่กลาวถึงในทางที่ดีไดอยางงายดาย
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑในประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
ผลของการศึกษาที่ไดสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และ
สงเสริม ใหการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑเทียบเทาระดับโลก ในการอภิปรายผลไดบอกถึงลําดับขั้นขององคประกอบเชิง
สรางสรรคของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑไวอยางระเอียดวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับเรื่องใดมากที่สุด ซึ่งงายตอ
การนําไปปรับใชกับการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑตางๆตามบริบทของพิพิธภัณฑ ใหเปนไปอยางสรางสรรคและตอบสนอง
นักทองเที่ยวไดตรงตามความตองการของนักทองเที่ยว โดยผลของการศึกษาทําใหทราบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับสิ่งใด
มากที่สุดดังนี้
1. ผลงานสะสม (ART COLLECTION) ที่จัดแสดงในนิทรรศการมากที่สุดและทิ้งหางจากองคประกอบอื่นๆอยาง
สิ้นเชิง ดังนั้นการดึงดูดนักทองเที่ยวเพื่อใหเขาเยี่ยมนิทรรศการนั้น ตองมุงเนนเรื่องประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูถึง
คุณคาเชิงวัฒ นธรรมรวมถึงการทําการตลาดเพื่ อประชาสัม พันธผ ลงานสะสมที่จะนํ ามาแสดงในนิทรรศการ นอกจากนี้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ จ ะต อ งพิ จ ารณาว า งานสะสมชิ้ น ใดที่ เ ป น งานชิ้ น เอกและสามารถนํ า มาใช ใ นการทํ า การตลาดเพื่ อ ดึ ง ดู ด ให
นักทองเที่ยวมาลองเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งใหไดเชน รูปภาพ หรือการพยายามสงเสริมใหพิพิธภัณฑไปเปนสวนหนึ่งของทรัพยากร
การทองเที่ยวที่สําคัญของจุดหมายปลายทางพิพิธภัณฑนั้นตั้งอยู อยางเชน การไปเที่ยวกรุงปารีสตองไปเขาเยี่ยมการจัดแสดง
ตางในพิพิธภัณฑลูฟวร เพื่อชมรูปวาดโมนาลิซาใหไดสักครั้งในชีวิต
2. ควรมีการพัฒนาภาพลักษณใหสอดคลองกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมของสถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ (LOCATION) นั้น
นั้น และอาจมีการปรับปรุงรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑหรือภายนอกพิพิธภัณฑ (BUILDING
& GROUNDS) ใหมีความโดดเดนและทําใหนักทองเที่ยวสามารถจดจําไดเมื่อมองเห็นแตไกล อยางเชนพิพิธภัณฑพระราชวัง
แห ง ชาติ กู ก งแห ง ไต ห วั น ที่ มี ลั ก ษณะทางสถาป ต ยกรรมเป น แบบพระราชวั ง แบบจี น โบราณซึ่ ง เป น สั ญ ลั ก ษณ
และ มีความโดดเดนทําใหเปนที่จดจําแกนักทองเที่ยว ซึ่งมีความสอดคลองกับผลงานสะสมและบริบทของพื้นที่เปนอยางมาก
3. ควรมีก ารส งเสริมใหมีก ารนํ าอาหารถิ่นที่ หากิ นยาก อาหารประจํา ชาติ หรื อประจํา ทองถิ่นมาให บริก ารใน
รานอาหารของพิพิธภัณฑ (RESTAURANT/CAFÉ) เพื่อสรางการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมใหหลากหลายมากขึ้น สําหรับการ
นําเสนอในนิทรรศการนั้น ผูบริหารพิพิธภัณฑควรใหความสําคัญกับรูปแบบนิทรรศการที่มีการจําลองเหตุการณเสมือนจริงใน
อดีต หรือ (LIVING HISTORY) ควรมีการออกแบบกิจกรรมเชิงสาธิตแสดง (DEMONSTRATIONS PRESENTATIONS) ใหเห็น
เปนตัวอยางในพิพิธภัณฑใหมากขึ้น อาจรวมถึงการลงทุนในสวนของเครื่อง (AUDIO GUIDE) เพื่อรองรับนักทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคอีกดวย นอกจากนี้ การหมั่นจัดการอบรมจิตบริการหรือหลักการใหบริการที่เปนเลิศแกพนักงานในพิพิธภัณฑ ก็เปน
สิ่งสําคัญและเปนองคประกอบที่ทําใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณในเชิงสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสารอางอิง
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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
งานมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาบทบาทความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชากรณีศึกษาปราสาทเขาพระวิหาร พิจารณากับผลกระทบและ
การสงเสริมความเจริญของประเทศ โดยการมองในลักษณะของภาพรวมใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสํารวจเอกสาร วิเคราะหเชิง
พรรณา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เปนสาเหตุของความขัดแยง เปนปฏิสัมพันธลักษณะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงานและบุคคล
ฝายตาง ๆ ผลกระทบของความขัดแยงระหวางหนวยงาน และบุคคลเหลานี้มีผลตอความสําเร็จ หรือลมเหลวในการดําเนินนโยบาย
ตอกัมพูชา ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาจากอดีตถึงปจจุบัน พัฒนาการของความสัมพันธในระยะนี้มิไดดําเนินไปแบบเดียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองในอดีต ในประวัติศาสตรกอนที่ฝรั่งเศสจะสถาปนาอํานาจการปกครองในกัมพูชา ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับกัมพูชาเปนไปอยางมีแบบฉบับ ไทยมีอิทธิพลเหนือกัมพูชา และกัมพูชาก็ยอมรับสภาพเชนนั้น แตกัมพูชาก็ไดพยายาม
เปลี่ย นแปลงสถานะของตนอยูเสมอเมื่อมีโอกาส คราวใดที่ไทยตองยุงยาก กัมพูชาจะเขาโจมตีไทยและขอรับความชวยเหลือจาก
ประเทศอื่นใหขจัดอิทธิพลของไทยออกไป สภาพความสัมพันธตางไปจากเดิม ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองมิไดเปนเรื่องของ
ประเทศเพื่อนบานสองประเทศอีกตอไป การเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะการเมืองระหวางประเทศในเอเชียอาคเนยเขามามีบทบาท
อยางมากในเรื่องนี้ ทั้งไทยและกัมพูชาตางก็ตองตกอยูในสภาพของการเมืองระหวางประเทศแบบ “สงครามเย็นใหม” เชนเดียวกับ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกประเทศทั้งสองใชนโยบายตางประเทศที่แตกตางกัน และไมอาจเขากันไดและไดพบวา ความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศกรณีปราสาทเขาพระวิหารนั้น พิจารณาแลวจะพบทั้งในแงบวกและแงลบในแตละเรื่อง แตถามองในระดับมหภาคแลว พบวา
มีบทบาทในแงบวกตอการเมืองไทยมากกวาขอเสนอแนะ คือ ไทยและกัมพูชาจะตองรวมมือกันในทางเศรษฐกิจและสังคม
คําสําคัญ ความสัมพันธ กัมพูชา 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 เกิดจากการมองปญหาอยางตัดตอนเฉพาะเหตุการณและชวงที่เกิดปญหา โดยขาด
การทําความเขาใจใหเห็นวา ปญหาที่ตองเผชิญในแตละครั้งมีที่มาที่ไป สืบเนื่องจากภูมิหลังที่มีความสัมพันธมายาวนาน
การทําความเขาใจความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชา ตลอดถึงการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเชิงความสัมพันธตอ
สถานการณในแตละชวง และรวมถึงความขัดแยงที่มีอยูในปจจุบัน จําเปนตองยอนกลับไปดูความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา
ที่มีมาแตเดิม และความสืบเนื่องของปญหาที่สั่งสมและตกทอดมาจนถึงปจจุบัน
สัมพันธภาพระหวางไทย-กัมพูชา ในชวงเวลา 60 ป มิไดราบรื่นและมั่นคงยาวนาน บางชวงมีความสัมพันธระหวาง
กันและมีบางชวงตัดขาดสัมพันธไมตรี เพราะปญหาทางการเมืองและลัทธิอุดมการณ เมื่อไทยสถาปนาความสัมพันธกับกัมพูชา
นั้น ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กษัตริยแหงกัมพูชา ทรงครองราชยมาตั้งแต พ.ศ. 2485 และตอมาหลังจาก
กัมพูชาไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสแลว ทรงสละราชสมบัติใน พ.ศ. 2498 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะพระองคสนพระทัย
การเมือง ไดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อวา “พรรคสังคมราษฎรนิยม” ทั้งนี้ ทรงแตงตั้งพระบิดาพระนามพระเจานโรดม สุราม
ฤทธิ์ ขึ้นเปนกษัตริยแทนจนสิ้นพระชนม ใน พ.ศ. 2503 สมเด็จพระสีหนุ กลับมารับตําแหนงประมุขแหงรัฐ (Chief of State)
ซึ่งไมใชฐานะกษัตริยแตมีอํานาจในการบริหารประเทศ จนกระทั่งถูกพลเอกลอน นอล ปฏิวัติโคนอํานาจใน พ.ศ. 2513
การเมืองภายในกัมพูชา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 กัมพูชากลับมาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยภายใตสถาบัน
กษัตริยอีกวาระหนึ่ง นับจากนั้นมาจนถึง พ.ศ. 2554 กัมพูชามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึง 4 สมัยแลว ซึ่งผูนําของไทยมี
สวนสําคัญในการยุติสงครามดังกลาว
สวนความสัมพันธระหวางประชาชนตอประชาชนนั้น นับจากไทย-กัมพูชาเปดประเทศติดตอคาขายระหวางกันเปน
ตนมา คนไทยและคนกัมพูชามีความสัมพันธฉันเพื่อนบานที่ดี ประชาชนของทั้งสองประเทศตางพยายามสรางความไวเนื้อเชื่อ
ใจกัน โดยอาศัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมและศาสนาที่คลายคลึงกันมาเปนเครื่องชวยการประสานความรวมมือ โดยเฉพาะฝาย
ไทยไดแสดงเจตนาใหฝายกัมพูชาเห็นวาไทยไมไดมุงแสวงหาผลประโยชนจากกัมพูชาแตฝายเดียว ไทยไดใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลกัมพูชาตลอดมาทั้งในทางเปดเผยและในทางลับ
ไทย-กัมพูชาไดเริ่มมีความขัดแยงกัน ภายหลังจากที่กัมพูชาเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
ครั้งที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ฝายไทยไดเปลี่ยนทาทีจากการสนับสนุนมาเปนการคัดคานการขึ้นทะเบียนฯ
เพราะแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารกระทบปญหากรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซอน 4.6 ตารางกิโลเมตร เปนชนวนใหเกิด
การปะทะกันระหวางทหารไทยกับทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนหลายครั้ง ซึ่งฝายกัมพูชากลาวหาวาไทยรุกรานกัมพูชาถึง 3
ครั้ง ในป 2551 สองครั้ง และในป 2552 หนึ่งครั้ง
ลาสุดสิ่งที่ไมคาดคิดไดเกิดขึ้นอีก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 ทหารกัมพูชาเริ่มโจมตีไทยโดยยิงปนใหญใสทหาร
ไทย และบานเรือนราษฎรไทยที่อยูใกลแนวชายแดน เกิดการตอสูกับทหารไทยอยางรุนแรง กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
ทหารและประชาชน ตลอดจนทรัพยสินของพลเรือน
ไทย-กัมพูชาดวยสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรมีพรมแดนติดตอกันความยาวถึง 798 กิโลเมตร จึงกลาวไดวาทั้งสอง
ประเทศต อ งเป น เพื่ อ นบ า นไปตราบชั่ ว นิ รั น ดร เมื่ อ มาพิ จ ารณาคํ า ว า “เพื่ อ นบ า น” มี ค วามหมายตามพจนานุ ก รมว า
“ผูมีบานเรือนอยูใกลเคียงกัน” ดวยเหตุนี้ ไทยและกัมพูชาควรมาแสวงหาวิธีการเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน แกไขปญหาขอ
พิพาทดวยสันติวิธี ไมควรขยายความขัดแยงใหบานปลายกลายเปนสงคราม เพราะสงครามไมไดสรางประโยชนอันใดแกทั้ง
สองฝาย ผลลัพ ธมีแตความสูญเสีย ดังนั้ น เพื่อ การอยูร วมกันต อไปในอนาคตของลูกหลานไทยและกัมพู ชา การดําเนิ น
ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาควรใชกลไกในระดับทวิภาคีที่มีอยูทํางานใหบรรลุผลและเปนมาตรการแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางกัน
ในการศึกษานี้ผูเขียนจะศึกษาความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน ในเรื่องนโยบายความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยจะมุงเนนในชวงเวลาชวงป พ.ศ. 2551 ที่ไทยและกัมพูชาไดเริ่มมีความขัดแยงระหวางกัน ภายหลังจากที่
กัมพูชาเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลก จนถึงปจจุบัน
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางไทย – กัมพูชา โดยเนนเฉพาะนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ
2. เพื่อศึกษาปญหาขอพิพาทกรณีปราสาทเขาพระวิหารในประเด็นของสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น
3. เพื่อหาแนวทางการแกไขและหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอปญหาดังกลาว
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ ดวยการสํารวจเอกสาร (documentary research) และการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทั้งในดานความสัมพันธกับไทย โดยเนนกรณีปราสาทเขาพระวิหาร ทั้งสภาพพื้นฐาน ปญหาที่เกิดขึ้น และ
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี มีการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชการประมวลผลวิเคราะห ตลอดจนการตีความ เพื่อหา
ขอสรุปที่เปนประโยชน
การวิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนกระบวนการในการคนหาความจริงจากสภาพปจจุบัน
เพื่อใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและเกิดขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
พันเอก วิโรจน อภัยวงศ (2542, บทคัดยอ) เสนอในเอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่อง การใชกลไกความรวมมือแกไข
ปญหาความมั่นคงชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีความมั่นคงชายแดนดานกัมพูชา วาปญหาความมั่นคงดานชายแดนกัมพูชา
สงผลกระทบตอความปลอดภัยของชาติ ทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชามีลักษณะที่อาจนําไปสูความขัดแยง ความ
ตึงเครียด ขอพิพาทและวิกฤต หากมิไดรับการแกไขดวยการสรางความรวมมือที่ดีตอกัน สภาพของปญหาที่เกิดขึ้น เปนผลมา
จากเสถียรภาพที่ไมมั่นคงของกัมพูชา ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีมายาวนาน
พันโท พิชิตพล แจมจํารัส (2545, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับมิติความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา ที่สงผล
กระทบตอไทยในหวง พ.ศ. 2535-2545 และสรุปผลการวิจัยวา การดําเนินความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา จะดําเนินการ
บนพื้ น ฐานของผลประโยชน ข องชาติ เ ป น หลั ก ตามแต จุ ด ยื น และผลประโยชน ข องแต ล ะฝ า ยยึ ด ถื อ อยู ใ นขณะนั้ น ซึ่ ง
ผลประโยชนของชาติทั้งสองสวนจะมีพื้นฐานเดียวกัน คือการรักษาใหประเทศชาติอยูรอดเปนเอกราช แตมีบางอยางที่แตกตาง
กันบาง จึงทําใหเกิดความขัดแยงตอกัน สวนในเรื่องของการมีทัศนคติบางอยางไมพึงประสงคตอกัน เพราะวาทั้งสองฝาย
มีความสัมพันธที่ดีและไมดีสลับกันไป ตั้งแตในอดีตจนสงผลมาถึงปจจุบัน ทําใหตางฝายตางมีความหวาดระแวงตอกัน
สุณัย ผาสุก (2539, บทคัดยอ) ไดกลาวถึงนโยบายตางประเทศของรัฐบาลไทย ในวิทยานิพนธเรื่อง นโยบาย
ต า งประเทศของไทย : ศึ ก ษากระบวนการกํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาลพลเอก ชาติ ช าย ชุ ณ หะวั ณ ต อ ป ญ หากั ม พู ช า
(4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 1991) วา เมื่อ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เมื่อ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ไดมีกระบวนการในการแยกประเด็นการคาและเศรษฐกิจออกจากประเด็นการเมือง ในการดําเนิน
ความสัมพันธกับประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ดวยการใชนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนการคา”
ชาญวิทย เกษตรศิริ (2552,169) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางไทย- กัมพูชา วาเกี่ยวกับประเด็น “ลัทธิ
ชาตินิยม” ประวัติศาสตรบกพรอง เสนอใหไทยยอมรับคําตัดสินของศาลโลก
บวรศัก ดิ์ อุวรรณโณ (2556,154) ไดเ สนอแนวทางแกไ ขเรื่องปราสาทเขาพระวิห ารโดยให ไทยปฏิบัติ ตามคํ า
พิพากษาของศาลโลก การปรับทัศนคติตอเพื่อนบาน และแกไขปญหาโดยอิงประโยชนรวมกัน
โดยจากงานที่กลาวมาไมไดใหแนวทางแกไขที่เปนรูปธรรม และงานวิจัยชิ้นนี้ของผูศึกษาจะเติมชองวางโดยจะเสนอ
แนวทางแกไขในเชิงขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริงในการแกปญหา
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ความสัมพันธระหวางไทย - กัมพูชา
ประเทศไทย-กัมพูชา เปนประเทศที่มีความใกลชิดมากประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตรรวมกันมาชานาน
มีการถายทอดวัฒนธรรม ประเพณีไปมาระหวางกันอยูตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากในปจจุบัน ไทยไดรับเอาวัฒนธรรมบาง
ประการของขอมมาใชรวมกัน แตอยางไรก็ดี การดําเนินนโยบายของแตละประเทศยอมที่ยึดถือเอาผลประโยชนของชาติ
ตนเองเปนที่ตั้ง สิ่งเหลานี้ยอมเปนสาเหตุของความสัมพันธที่มีทั้งในแงบวกและแงลบตอกัน บางครั้งก็กลายเปนการทําสงคราม
ระหวางกัน บางครั้งก็เปนการสรางความรวมมือตอกัน
ความสัมพันธกัมพูชา - ไทย โดยภาพรวมแลวมีพื้นฐานที่ไมคอยดีเทาไรนัก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อบานอื่น ๆ
เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผานมา ปญหาภายในประเทศของกัมพูชา ไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของไทยอยางหลีกเลี่ยง
ไมได สาเหตุประการสําคัญมาจากปญหาการสูรบภายในประเทศกัมพูชาเอง สงผลใหการพัฒนาประเทศทั้งทางดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา มีความแตกตางจากไทยเปนอยางมาก สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดปญหาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
เนื่องจากการประทะกันของความเจริญที่แตกตางกัน (the crash of civilization) ของทั้งสองประเทศนั่นเอง
จากผลการศึกษาสวนใหญสามารถสรุปไดวาสวนหนึ่งมาจากการที่ประเทศกัมพูชามีสภาพพื้นฐานของประเทศ
กัมพูชาที่มีความขัดแยงกันเองเปนอยางสูง ในที่น้ีเปนความขัดแยงอันมีพื้นฐานมาจากการที่ประเทศกัมพูชาไดตกอยูในภาวะ
สงครามมาเปนระยะเวลายาวนาน ทั้งการสงครามแยงชิงอํานาจกันเองของผูนําประเทศ การสรางสถานการณทางการเมืองให
เกิดความชอบธรรมตอการขึ้นสูอํานาจ จนเปนที่มาของการเกิดสงครามกลางเมือง มีการลมลางรัฐบาลหลายครั้ง ผูที่ไดรับผล
จากการกระทํามักจะเปนประชาชน ทําใหความสามารถของประชากรชาวกัมพูชาอยูในระดับต่ํา ทั้งในดานของการศึกษา
สาธารณสุข การประกอบอาชีพ ครอบครัว และอื่นๆ นอกจากการขัดแยงภายในประเทศแลว ความขัดแยงระหวางประเทศก็
เกิด ขึ้นทั้ งกั บประเทศไทยและเวีย ดนาม จนกระทั่ง กัมพู ชาถูกเวียดนามเข ายึ ดกุม อํา นาจการปกครองและสรา งกระแส
ความรูสึกใหแกประชาชนชาวกัมพูชาวาประเทศไทยเปนประเทศที่ชอบเอาเปรียบ และดูถูกชาวกัมพูชาตลอดเวลา
จากผลการศึกษา การปฏิบัติตอปญหา ในการปฏิบัติตอปญหาของไทยจะเห็นวา เนื่องจากสภาพดังกลาวทําใหการ
ดําเนินนโยบายของประเทศไทย จึงอยูในภาวะที่ตองระมัดระวังเปนอยางยิ่งตอความรูสึก เนื่องจากมีความเปราะบางและสุม
เสี่ยงตอการเกิดกระแสการตอตานไดโดยงาย ซึ่งสถานการณการเผาสถานทูตไทยประจํากรุงพนมเปญ เปนสิ่งที่พิสูจนไดเปน
อยางดี และนักการเมืองกัมพูชามักจะใชสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือในการสรางกระแสความนิยมใหแกตนมาโดยตลอด
สําหรับปญหาที่มีผลตอความสัมพันธมากที่สุด และอาจจะสงผลถึงความขัดแยงระหวางประเทศได คือ ปญหาใน
กลุมปญหาการเมืองและกลุมปญหาสังคม จิตวิทยา โดยเฉพาะในเรื่องของปญหายาเสพติดที่มีอยูตามแนวชายแดน และมีการ
ลักลอบสงเขามายังประเทศไทยตลอดเวลา อีกทั้งการรวมมือกันเจรจาปกปนเขตแดนจะเปนไปอยางลาชา เนื่องจากทั้งสอง
ประเทศตางตองพยายามที่จะรักษาผลประโยชนของตนเอง รวมทั้งประเทศไทยกับกัมพูชาเคยมีกรณีพิพาทในเรื่องดินแดนกัน
มากอน ทําใหไทยตองเสียดินแดนเขาพระวิหารไปใหกัมพูชา แตถาเรานํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกันแลว
ปญหาดังกลาวนาจะไมสง ผลกระทบมากนัก แตทั้งนี้ทั้งสองฝายจะตองพยายามรวมมือกันใหมากที่สดุ และมีความจริงใจตอกัน
ใหมากที่สุดดวย
บทสรุป

ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาจากอดีตถึงปจจุบัน พัฒนาการของความสัมพันธในระยะนี้มิไดดําเนินไปแบบ
เดียวกับความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองในอดีต ในประวัติศาสตรกอนที่ฝรั่งเศสจะสถาปนาอํานาจการปกครองในกัมพูชา
ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาเปนไปอยางมีแบบฉบับ ไทยมีอิทธิพลเหนือกัมพูชา และกัมพูชาก็ยอมรับสภาพเชนนั้น แต
กัมพูชาก็ไดพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะของตนอยูเสมอเมื่อมีโอกาส คราวใดที่ไทยตองยุงยาก กัมพูชาจะเขาโจมตีไทยและ
ขอรับความชวยเหลือจากประเทศอื่นใหขจัดอิทธิพลของไทยออกไป ในเรื่องนี้กัมพูชาทําไดสําเร็จในป ค.ศ. 1864 เมื่อกัมพูชา
ยอมรับอํานาจการปกครองของฝรั่งเศส
สภาพความสัมพันธตางไปจากเดิม ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองมิไดเปนเรื่องของประเทศเพื่อนบานสอง
ประเทศอีกตอไป การเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะการเมืองระหวางประเทศในเอเชียอาคเนยเขามามีบทบาทอยางมากใน
เรื่องนี้ ทั้งไทยและกัมพูชาตางก็ตองตกอยูในสภาพของการเมืองระหวางประเทศแบบ “สงครามเย็นใหม” เชนเดียวกับ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ประเทศทั้งสองใชนโยบายตางประเทศที่แตกตางกัน และไมอาจเขากันได
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แนวทางในการแกไขปญหา การดําเนินนโยบายของประเทศไทยไดดําเนินการโดยใชนโยบายตางประเทศ รวมทั้ง
นโยบายในการดําเนินการแกไขปญหาแบบกาวไปขางหนารวมกัน ทําใหทั้งสองประเทศไดมีความพยายามรวมมือกันในการ
จัดตั้งคณะกรรมการในระดับตาง ๆ ทั้งสองฝายไดตกลงกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย/กัมพูชา (Joint Commission –
JC) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝายเปนประธานรวม เพื่อประชุมปรึกษาหารือกันหาลูทางแกไข
ปญหา ปรับปรุงความสัมพันธไทย-กัมพูชา ใหดีขึ้นบนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพอธิปไตยของกันและกัน และสงเสริม
ผลประโยชนรวมกัน
ผลการศึกษาในปญหาที่สงผลตอความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา โดยทําการแยกประเด็นในการศึกษาออกเปน 3
ประเด็น คือ 1. ความพยายามในการที่จะรักษาผลประโยชนของชาติ 2. ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันของสองประเทศ 3.
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อดูผลที่สงใหความสัมพันธของนโยบายตางประเทศของทั้งสองประเทศมีความเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม อยางไร
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การสรางผลประโยชนรวมกัน ไทย และ กัมพูชาควรที่จะตองมีการรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจใหมากยิ่งขึ้นทั้ง
ในภาครั ฐ และเอกชน ด ว ยการลงทุ น ของไทยในกั ม พู ช า เพื่ อ ให เ กิ ด ผลทางด า นความสั ม พั น ธ ด า นธุ ร กิ จ อั น จะนํ า มาซึ่ ง
ความสัมพันธดานอื่น ๆ ตามมา จากปจจุบันการลงนามความรวมมือของประเทศไทยกับกัมพูชาในปฏิญญาพุกาม ในอันที่จะ
สรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจรวมกัน ถือวาเปนการดําเนินนโยบายที่สรางสรรคประการหนึ่ง นอกจากนี้การรวมสราง
ผลประโยชนชองชาติรวมกัน ถือวาเปนแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางภูมิภาคที่ดีที่สุดที่ไทยควรเรงดําเนินการ
โดยเร็วที่สุด
2. ความอดทนในการดําเนินการของไทย จะตองหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใด ๆ ที่จะสงผลในทางลบตอความรูสึกของ
กัมพูชา นอกจากนั้นการดําเนินการตอความขัดแยงระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา จะตองใชความอดทนใหมากที่สุด ซึ่งในที่นี้
หมายถึงการอดทนในทุกระดับของการทํางานประสานงาน
3. การสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูนําของประเทศไทย ผูนําทางดานการทหารในระดับสูงของไทย รวมถึง
เจาหนาที่รัฐในระดับผูบริหาร นักการเมืองระดับรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ และรวมถึงนักธุรกิจ จะตองสรางความสัมพันธกับ
กัมพูชาใหมีความเชื่อมโยงกันใหได ปจจุบันเราจะเห็นวาในระบบของโลกทุนนิยม กําแพงตาง ๆ ที่เคยขวางกั้นไดถูกทําลายลง
ดวยการนําเอาเศรษฐกิจและธุรกิจมาเปนตัวนํา หลังจากนั้นก็สรางความสัมพันธในระดับการเมือง การทหารตอไป ซึ่งการมี
ความสัมพันธระดับตาง ๆ ที่ไดเสนอไปแลวนั้น จะทําใหมิตรภาพระหวางประเทศมีอยางยั่งยืนยาวนาน และปญหาที่จะสงผล
กระทบตอกันก็จะลดลงไป
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บทสวดเฉพาะของผีปูยา: การสื่อสารระหวางมิติในพิธีกรรมฟอนผีมด
Chanting for Ancestor Spirit: The Interdimensional Communication in
Fon Phi Mod Ritual
ณัฐภัทร สุรินทรวงศ
ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี
บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้ ผูเขียนนําเสนอ “พิธีกรรม” ผานมุมมองทางคติชนวิทยา ในประเด็นการสื่อสารระหวางมิติ โดยใชทฤษฎีคติชนวิทยา
3 มิติ เพื่อวิเคราะหและอธิบาย “บทสวดเฉพาะของผีปูยา” ในพิธีกรรมฟอนผีมด บทสวดเปนการสงสารถึงมิติเหนือโลกในลักษณะของ
การเชื้อเชิญใหลงมาประกอบพิธีกรรม หรือบอกกลาวใหรับรูถึงเรื่องราวคับของใจตาง ๆ รวมถึงการขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ ความรูเกี่ยวกับ
บทสวดนับเปนความรูเฉพาะที่ไดรับการถายทอดมาแบบมุขปาฐะภายในตระกูล สําหรับขอมูลที่ใชทําการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากเอกสาร
ทางวิชาการและจากการลงภาคสนามในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวที่อําเภอเมือง 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

บทความวิ ช าการฉบั บ นี้ ผู เ ขี ย นตั้ ง ใจนํ า เสนอ ‘พิ ธี ก รรม’ ในประเด็ น การสื่ อ สารระหว า งมิ ติ (The
Interdimensional Communication) ผานมุมมองคติชนวิทยา โดยใชทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ เพื่อวิเคราะหและอธิบาย
“บทสวดเฉพาะของผีปูยา” ในพิธีกรรมฟอนผีมดเมืองลําปาง ถอยคําที่ใชบอกกลาวผีปูยานี้คือ บทสวดเฉพาะเมื่อประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งสื่อถึงความ ปรารถนาของผูประกอบพิธีกรรมหรือผูสงสารที่ถายทอดออกมาเปนถอยคําผานบทสวดในพิธีกรรม
ไปยังผูรับสารในอีกมิติหนึ่ง บทสวดเฉพาะ 4 บทในพิธีกรรมฟอนผีมดประกอบไปดวย 1) บทสวดเชิญผีปูยา 2) บทสวดขอขมา
ผีปูยา 3) บทสวดขอขมาผีปูยาขั้นสุด 4) บทสวดบนบานผีปูยา แมวาบทสวดเฉพาะดังกลาวใชในโอกาสตางกัน แตทุกบทใช
สื่อสารกับผีปูยาของตระกูลอยางมีนัยสําคัญ ขอบเขตของการนําเสนอจึงเนนเฉพาะบทสวดเฉพาะในพิธีกรรมฟอนผีมดเทานั้น
ทั้งนี้ขอมูลที่ใชวิเคราะหและอธิบายสวนใหญ ผูเขียนไดมาจากงานภาคสนามกับกลุมตระกูลที่นับถือผีมดบานดอกบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของในทางคติชนวิทยา
ผูวิจัยมีเหตุผลสําคัญสองประการ ในการเลือกกลุมตระกูลผีมดบานดอกบัวในการเปนกรณีศึกษา คือ ประการแรก
พื้นที่เขตเมืองลําปางยังคงขนบจารีตของการนับถือผี ตลอดจนถึงพิธีกรรมที่เปนแบบแผนชัดเจนกวาพื้นที่อื่น ๆ และประการที่
สอง สามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวดวยการเปนคนในตระกูล (ณัฐภัทร สุรินทรวงศ และ บารนี
บุญทรง, 2560 : 73) ดวยเหตุผลสองประการนี้ ทําใหผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลและศึกษาไดอยางลุมลึก โดยใชทั้งมุมมองของ
คนในตระกูลและมุมมองคนนอกจาการศึกษาคติชนวิทยาในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหบทความนี้หลักในการวิเคราะหอยาง
เปนวิชาการ
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ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ
ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิตินั้นเปนความรูและประสบการณทางคติชนวิทยาที่สั่งสมมาอยางยาวนานของศาสตราจารย
พิเศษ ดร. กิ่งแกว อัตถากร นักคติชนวิทยารุนบุกเบิกที่ไดนํามาถายทอดผานการเรียนการสอนคติชนวิทยา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังที่ทานกลาวไวในงานแสดงมุทิตาตอปูชนียบุคคล
ดานภาษาไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 ความตอนหนึ่งวา
“ขาพเจาเพิ่งพรอมที่จะนําแนวทางนี้เขามาประกอบกับวิชาคติชนวิทยาเมื่อไมนานมานี้เอง
ถาจะชี้ชัดลงไปก็คือ
ประมาณปพ.ศ.2551 ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการสอบหัวขอวิทยานิพนธ ของดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี...
ในการเกริ่นนําเขาสูเรื่องมันเกิดตกผลึกขึ้นมาอยางไรก็ไมทราบ คือ ไมไดตระเตรียมมากอน มันพูดประกาศไปเลยวา
วิชาคติชนวิทยาที่ขาพเจาสอนอยูน ี้ เกี่ยวของกับ 3 มิติ มิติที่หนึ่งวาดวยปจเจกบุคคล ใชมุมมองเชิงจิตวิทยา-จิต
วิเคราะห มิติทสี่ องเกี่ยวของกับวัฒนธรรม สวนที่สืบทอดกันมาเปนขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม และมิติที่สาม
วาดวยการแทงทะลุทั้งสองมิติที่กลาวแลว สูส ภาวะเหนือปจเจกบุคคลและเหนือวัฒนธรรม นั้นคือ สภาวะเหนือ
โลก”
(กิ่งแกว อัตถากร, 2554 : 3)
หลักการสําคัญที่ก่ิงแกว อัตถากรกลาวถึงทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติอยูตรงการศึกษาคติชนวิทยาที่เนนไปที่มุมมอง
ทางเทพปกรณัม (mythology) หรือ มิติเหนือโลก ทานยังกลาวย้ําวา “ในการณนี้ ขาพเจาตองมีความหาญกลาที่จะประกาศ
ดวยวา การศึกษาเทพปกรณัมและพระคัมภีร ตลอดจนหนังสือปรัชญาและเทววิทยา ที่เกี่ยวของกับสภาวะเหนือของทุกแหลง
วัฒนธรรม ยอมอยูในเครือขายของวิชาคติชนวิทยา” (กิ่งแกว อัตถากร, 2554 : 5) โดยสรุปทานเห็นวา มิติที่สามหรือมิติเหนือ
โลกนี้ถือเปนความรับผิดชอบของวิชาคติชนวิทยา ในสวนของเนื้อหาทฤษฎีนั้นกําหนดกรอบไวกวาง ๆ วาแตละมิตินั้นจะศึกษาอะไร
และอยางไรบาง ผูเขียนสรุปไวสั้น ๆ ดังตอไปนี้
มิติแหงปจเจกบุคคล เปนการศึกษาขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจมนุษยแตละคนตามเนื้อหาคติชนวิทยาที่เก็บรวบรวมมา
เพื่อทําความเขาใจองคประกอบทั้งทางดานกายภาพและจิตใจ โดยเปนการมองเชิงจิตวิทยาและจิตวิเคราะห ทั้งในแงของ
พฤติกรรมทั่วไปและเงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ๆ สวน มิติแหงสังคมวัฒนธรรม เปนการศึกษาขอมูลเพื่อทําความเขาใจ
คติชนวิทยาและประเพณีที่เปนองคประกอบของสังคม ที่มีสวนขัดเกลาและหลอหลอมบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และมิติเหนือโลก เปนเรื่องราวของ พระมหาเทพ เทพเจา เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยูในศาสนา
สากลและความคิดความเชื่อของกลุมชน ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะบทบาทของพระมหาเทพ เทพเจา
เทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแตละวัฒนธรรมที่มีตอ สรรพสิ่งในจักรวาล การวางกฎเกณฑ ธรรมบัญญัติ การใหคุณและใหโทษเมื่อ
มนุษยไมปฏิบัติตาม แนวทางในการทําความเขาใจและปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักธรรม รวมไปถึงการปฏิบัติเพื่อเขาถึงสัจ
ธรรมสูงสุด
ดังนั้นการศึกษาในมิติเหนือโลกในทางคติชนวิทยา จึงเปนไปเพื่อกอใหเกิดความเขาใจความหมายและคุณคาของ
ขอมูลคติชนที่แทงทะลุมิติที่หนึ่งและมิติที่สอง ไมวาจะในวัฒนธรรมหลวงหรือวัฒนธรรมยอย โดยไมดูถูกดูแคลนวาบรรพบุรุษ
ของกลุมชนนั้น ๆ หลงงมงายไปในเรื่องที่เราไมเขาใจ การศึกษามิติเหนือโลกจึงชวยเติมเต็มความเขาใจโลกและมนุษยอยาง
เปนองครวม
ผีมดและพิธีกรรมฟอนผีมด
จากการศึกษาของผูเขียนที่ผานมา (ณัฐภัทร สุรินทรวงศ, 2552) สรุปไดวา ผีมดเปนผีปูยาประจําตระกูลของ
ลูกหลานที่สืบเชื้อสายหรือเกี่ยวของกับชนชั้นปกครอง ใน 3 ลักษณะ คือ 1.เปนสายตระกูลโดยตรง 2.แตงงานผูกสัมพันธทาง
เครือญาติ 3.เขาจารีตการนับถือผีมด ดังนั้นการนับถือผีมดจึงกระจุกตัวอยูในบริเวณอําเภอเมืองลําปาง ซึ่งมีรองรอยของการ
เปนเมืองเกาและเคยเปนที่อยูอาศัยของกลุมชนชั้นปกครองและลูกหลาน เชื่อวาธรรมเนียมปฏิบัติของการประกอบพิธีกรรม
ฟอนผีมดไดรับมาจากทางคุมหลวงของเจาผูครองนครลําปาง อีกทั้งพิธีกรรมยังไดรับการสนับสนุนจากเจาผูครองนครดวย
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แมแตละตระกูลที่นับถือผีมดจะมีที่มาของพิธีกรรมเหมือนกันแตรายละเอียดในพิธีกรรมจะตางกันไปตามขอกําหนดของตระกูล
โดยกรณีตัวอยางของพิธีกรรมฟอนผีมดในบทความฉบับนี้ ผูเ ขียนจะยกตัวอยางของตระกูลผีมดบานดอกบัวซึ่งไดทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนามมาอยางตอเนื่องยาวนานเพื่อใหเห็นภาพของพิธีกรรมฟอนผีมด
ผีมดบานดอกบัวมีการขนานนามชือ่ ในตระกูลทั้งหมด 12 องคเรียงตามลําดับอาวุโส คือ เจาพออาฮัก เจาพอตน
หลวง เจาพอเสดถี เจาหาญเลียบโลก เจาหาญกองแกว เจาแสนฟาฮาย เจาแสนพรหมลือ เจาหมื่นหัวเศิก เจาหมื่นกอนแกว
เจาบาวซิ้งซอง เจาสาวเนื้อออน เจาสาวเลาคิง ทั้งหมดนับเปนผีปยู าของตระกูล ในการประกอบพิธีกรรมฟอนผีมดจะมีการ
เชิญผีปูยาของตระกูลมาเขาทรงคนในตระกูล ผูทําหนาที่ในตระกูลเปนคนทรง เรียกวา ‘มาขี’่ ซึ่งเปนคนทรงประจําของผีปยู า
แตละองค (มีไมครบทุกองค) การเขาทรงเปนหัวใจสําคัญของพิธีกรรม
พิธีกรรมฟอนผีมดเปนงานใหญ แตในบริบทสังคมปจจุบันพิธีกรรมไมไดมีการจัดขึ้นบอยครั้งเหมือนสมัยกอน หากจะ
ประกอบพิธีก็ดวยเหตุผลสําคัญสองประการคือ การแกบนและการถวายใหของลูกหลานในตระกูล แมการประกอบพิธีกรรม
ฟอนผีมดจะไมเกิดขึ้นบอย แตการยังคงมีการเลี้ยงผีปูยาของตระกูลในชวงเดือนกุมภาพันธและเดือนมิถุนายนเสมอมิไดขาด
โดยผูรับผิดชอบเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการบอกกลาวและจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรม คือ ‘เกาผี’ หัวหนาตระกูลเปน
ผูหญิงอาวุโสมีหนาทีด่ ูแลผีปูยา และ ‘กําลังเกา’ หัวหนาของผูชาํ นาญในพิธีกรรมเปนชายอาวุโสในตระกูล ในการประกอบ
พิธีกรรมฟอนผีมดจะจัดขึ้น 2 วัน วันแรกเรียกวา วันขาว วันที่สอง เรียกวา วันฟอน
วันขาวผี เปนวันปาวประกาศใหทราบทั่วกันวา ณ อาณาบริเวณบานเรือนนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมฟอนผีมด โดย
พิธีกรรมจะมีในชวงบาย ชวงเชาจะมีการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมและสราง ‘ผาม’ (ปะรําพิธี) ในวันนี้ผูที่มารวมงาน
จะมีแตเฉพาะคนในตระกูลเทานั้น ในพิธีกรรมฟอนผีมดจะมีการเชิญผีตระกูลอื่นมารวมดวยเสมอ หากเปนกลุมตระกูลที่มี
ความเกี่ยวดองกันทางเครือญาติจะมาในวันขาวดวย แตหากไมสนิทกันเครือญาติจะมาแตเฉพาะในวันฟอน ในพิธีกรรมฟอนผี
มดจะมีการบรรเลงดนตรีปพาทยประโคมตลอดทั้งงานเพื่อใหผีปูยาที่มาเขาทรงไดฟอนรํา ทั้งการเชิญผีปูยาและการสงผีปยู า
ตองอาศัยเพลงประกอบเสมอ วันขาวเปนวันเตรียมงาน คลายกับการซอมใหญกอนจะถึงงานจริงผีปูยาในตระกูลจะเขาทรง
เพื่อลงมาตรวจตราความเรียบรอย วันขาวมีพิธีกรรมสําคัญ คือ การปดเปาเคราะหรา ย ที่ศัพทเฉพาะในตระกูลเรียกวา ‘การ
ปดปลาแหง’ โดยจะทําในชวงเริม่ ตนพิธีกรรม
วันฟอนผีมด เปนวันงาน พิธีกรรมจะเริม่ ตั้งแตชวงเชา เมื่อคนในตระกูลมาพรอมหนา ‘กําลังเกา’ จะทําหนาที่เชิญผี
ปูยาผานเครื่องประกอบพิธีกรรมที่เรียกวา ‘ขันสี’่ เพื่อใหผีปูยามาเขาทรง ‘มาขี่’ โดย ‘มาขี่’ จะรับขันสี่มาเชิญผีปูยาอีกทอด
หนึ่ง การเชิญผีปยู าจะเชิญตามลําดับอาวุโสใหเขาสูพื้นที่พิธีกรรม เมื่อผีปูยาในตระกูลเขาทรงแลวจะปฏิบัติพิธีกรรมเปนลําดับ
ในชวงครึ่งเชา สวนผีตระกูลอื่นจะเชิญเขาทรงหลังจากที่ผีปูยา ในตระกูลเขาทรงเรียบรอยแลว ชวงครึ่งเชามีพิธีกรรมที่สําคัญ
คือ การเซนสังเวย ที่เรียกวา ‘สองขาว’ โดยจะทําในชวงเวลาเพล หลังจากเสร็จการสองขาว ผีปูยาในตระกูลจะออกมาฟอน
ดาบหนึ่งองค สวนผีตระกูลอื่นจะรวมฟอนรํากันตามจังหวะดนตรีปพ าทยอีกสักครูจากนั้นจึงทยอยออกจาการเขาทรง เพื่อพัก
ใหมาขี่และผูมารวมงานไดรับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นในชวงบายก็จะกระทําเชนเดียวกับชวงเชาโดยจะเชิญผีปูยา
เขาทรงตามลําดับและฟอนรํากันสักพักใหญ พอถึงชวงเวลาประมาณ 14.00 น. ผีปูยาที่เปนเจาพิธีจะเขาทรงเพื่อประกอบ
พิธีกรรม ‘โตงฟา’ เพื่อขอฝน จากนั้นจึงเขาสูพิธีกรรมการละเลนที่สะทอนวิถีชีวิตในการเขาปาลาสัตว เชน การยิงกระรอก ปด
ตอปดแตน การยิงนก คลองชาง คลองมา และจบพิธีกรรมการละเลนดวยการถอเรือถอแพ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมผีปูยา ที่มี
อาวุโสสูงสุดจะใหศีลใหพร
ในการประกอบพิธีกรรมฟอนผีมดตระกูลอื่นจะแตกตางในสวนของรายละเอีดยที่กลาวมา บางตระกูลอาจไมมีการ
ปดปลาแหง แตเปนแทงหมู แทงไก เปน ๆ หรือ แทงหมู ตม หรื อ ปดไกตม ซึ่ งปลา ไก หมู เหลา นี้ จะถูกนําไปปรุงเป น
เครื่องเซนสังเวย บางตระกูลอาจมีพิธีกรรมการละเลนที่สะทอนวิถีเกษตรดวยเชน หวานฝาย ยิงเสือ ทอดแหจับปลา หรือ
แมแตวิธีการเลนอยาง เชน ยิงกระรอก ยิงนก บางตระกูลจะใหผีปูยาตระกูลอื่นรวมเลน แตผีมดบานดอกบัวไมใหผีตระกูลอื่น
รวมเลนดวย มีเพียงการคลองชาง คลองมา และถอเรือถอแพเทานั้นที่ผีตระกูลอื่นสามารถเขามามีสวนรวมได
บทสวดเฉพาะของผีปูยาในพิธีกรรมฟอนผีมด
ในพิธีกรรมฟอนผีมด สิ่งเบื้องตนที่ใชในการสื่อสารกับผีปูยา คือ บทสวดเฉพาะในพิธีกรรม ซึ่งเปนการผสมผสานบท
สวดในภาษาบาลีและถอยคําภาษาพื้นเมืองเขาไวดวยกัน บทสวดเฉพาะมี 4 บทดังนี้
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บทสวดเชิญผีปูยา
บทสวดเชิญผีปูยาที่ใชในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัว เปนบทที่ผูเขียนบันทึกมาจากคําบอกเลาของ ‘กําลังเกา’1 1
ซึ่งเปนชายผูชํานาญพิธีกรรมทีส่ ุดในตระกูล กําลังเกาเลาวา เวลาเชิญผีปูยาจะตองจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมที่เรียกวา
‘ขันสี่’ ซึ่งเปนพานที่จัดเทียน 4 คู ขาวตอก ดอกไม และน้ําสมปอย 1 ขันเล็ก ๆ ไวเปนเพื่อเชิญผีปยู าโดยเฉพาะ ทั้งผีปูยาใน
ตระกูลและผีนอกตระกูล หากไมทําการเชิญผีปูยาจะไมมาเขาทรงในพิธีกรรม “ขันสี่เปนสัญลักษณทบี่ งบอกถึงการที่ลูกหลาน
ใหการเคารพนับถือยกยองผีปูยาของตนเทียบเทาอริยะบุคคลในพุทธศาสนา” (ณัฐภัทร สุรินทรวงศ และ บารนี บุญทรง, 2560 :
77) บทสวดเชิญผีปูยา ในเนื้อหาบทสวดจะเรียงลําดับกลุมถอยคําในการสื่อสารดังนี้
1.ถอยคําแถลงการณ
“สาตุ สุณันตุ เตวา เจาปูเ จายา เจาหูติ้บ ตาติ้บ กูตนกูองคอันหมายมี เจาปออาฮักเปนเกา พอมกับเจาปอตนหลวง..
(เอยนามผีปยู าทั้งหมด).. แหมตึงเจานอยกดี ขอฮูหันกับญาณอันวิเศษ”
แปลวา : ขอเทวดาทั้งหลายจงสดับฟงขาพเจา เจาปูเจายา เจาหูทพิ ย ตาทิพย ทุกตนทุกองค ประกอบดวย เจาพอ
อาฮักเปนหัวหนา พรอมทั้งเจาพอตนหลวง (ชื่อผีปูยาทั้งหมด) รวมถึงเจานอยก็ดี ขอใหรูเห็นดวยญาณวิเศษ
2.ถอยคําบอกกลาว
“บาเดวนี้เติงเวลากาละ ตีล่ ูกหลานเหลนพอมหนาพอมตากั๋นมายื่นถวายหื้อเจาปอไดเลนไดมวนลงผามแลว”
แปลวา : ณ บัดนี้ก็ถึงกาล ที่ลูกหลานเหลนพรอมหนาพรอมตากันไดมายื่นถวายใหเจาพอไดลงมาสนุกสนานในปะรํา
พิธีแลว
3.ถอยคําชี้นํา
“ตนตั๋วของผูขา เจากําลัง ขอเจินเจาปอย่ํามาขีต่ ี้นั่ง ลงมาฟอนรําต๋าํ เตนในผาม ตามตีล่ ูกหลานเหลนตังหลาย ไดยื่น
ถวายตามตีไ่ ดวาไวเตี่ยงแตดีหลีจิ่มเตอ”
แปลวา : ตัวขาพเจาเองนี้ คือ หัวของกําลังทั้งหลาย ขอเชิญเจาพอไดลงมาเขาทรงมาขี่ที่นั่ง ลงมาฟอนรําในประรํา
พิธี ตามที่ลูกหลานเหลนทั้งหลาย ไดยื่นถวายตามทีไ่ ดสญ
ั ญาไวเปนมัน่ เปนเหมาะดวยเถิด
เมื่อผีปูยาเขาทรงมาขี่แลว ก็จะรับขันเชิญจากนั้นเอาน้ําสมปอยปะพรมศีรษะแลวจึงเปลี่ยนเครื่องแตงกาย โดยนุงผา
ผีปูยาทับเสื้อผาที่มา ขี่สวมใส ผาผีปูยาจะประกอบดวย ผาเคียนหัวสีแดง ผาคลองคอ ผามัดเอว ผานุง ทั้งนี้ผานุงของผีปูยาจะ
ใชผาไหม สวนผาผืนอื่นเปนผาฝายและเปนสีเฉพาะของผีปูยาแตละองค จากนั้นจึงเขาสูพิธีกรรม ตามลําดับเมื่อประกอบ
พิธีกรรมแลวเสร็จ ผีปูยาจะออกจากทรงเองโดยไมตองมีบทสวดเพื่อสง แตจะใชดนตรีในการสงผีปูยา เมื่อผีปูยาจะออกจากทรง
มาขี่จะยกขันเชิญอีกครั้งเปนสัญลักษณวาผีปูยาจะออกจากการเขาทรงแลว อากัปกริยาของการเขาทรงและออกทรงจะแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับผีปูยา แตละองค
บทสวดขอขมาผีปูยา
บทสวดขอขมาผีปูยานี้ ใชในสถานการณที่ลูกหลานที่ทํา ‘ผิดผี’ สํานึกไดแลวในความผิดที่กระทําไปตอผีปูยา ซึ่ง
สวนใหญจะเปนการ ‘วาล้ํากําเหลือ’ ซึ่งหมายถึง ลบหลูดูแคลนสิ่งที่บรรพบรุษปฏิบัติสืบกันมา สวนใหญผลของการลบหลูนั้น
จะยอนกลับมาสูตัวลูกหลานในลักษณะของอาการเจ็บปวยรักษาไมหาย เมื่อลูกหลานสํานึกไดวาสาเหตุมาจากตนลบหลูผีปูยา
2
จะตองจัดแตงเครื่องประกอบพิธีกรรมในการขอขมาลาโทษผีปูยาสองชุด ชุดแรกจะขอขมาเจาพออาฮักโดยจุดธูป 6 ดอก ไป
ไหวขอขมาที่ ‘หออาฮัก’ ชุดที่สองจะขอขมาผีปูยาบนเรือนโดยจุดธูป 6 ดอกไปไหวขอขมาหนาหิ้งผีปูยา บทสวดขอขมาผีปูยา
ในเนื้อหาบทสวดจะเรียงลําดับกลุมถอยคําในการสื่อสารดังนี้
1.บทชุมนุมเทวดา
“สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ 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 สุณันตุ เตวาฯ”
แปลวา : ขาพเจาขออัญเชิญฝูงเทพยดา ซึ่งสิงสถิตอยูในฉกามาพจรสวรรค อยูในกามภพ อยูในรูปภพ คือ โสฬส
มหาพรหม อีกทั้งเทพยเจาซึ่งสิงสถิตอยูในภูผาหวยเหว และคูหายอดคีรี อยูในอากาศวิมานมาศมณเฑียรทอง สิงสถิตอยูใน
0

1

1
2

สัมภาษณ 29 .มีนาคม .2559
การจุดธูป าอยูทั้งในเรือนและที่หออาฮักดอกเปนสะทอนใหเห็นวาผีปูย 6 ดอกเปนสัญลักษณแทนผีปูยาแตละองค การแยกจุดเปน 12
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เกาะแกวเมืองหลวง และพระนครใหญนอย สิงสถิตอยูในเคหะสถานบานนอยและเมืองใหญทั่วทุกชนบท ซึ่งสิงสถิตปรากฎใน
โรงศาลพระภูมิเจาที่ ขาพเจาขออัญเชิญใหเรงรีบเขามาในเวลาวันนี้ ใหพรอมกัน อีกทั้งเทพยเจา ซึ่งสิงสถิตอยูในหวยหนอง
คลองบึง บางแมน้ําใหญ ไพรพฤกษาทุกหยอมหญาลดาวัลย ที่เสมอกันก็ดี ที่ไมเสมอกันก็ดี ใชแตเทานั้นเมื่อไร มีอีกทั้งยักษา
คนธรรพ ครุฑ นาคา อีกทั้งเทพยเจาซึ่งสิงสถิตอยูในสถานใดๆ ขาพเจาขออัญเชิญเขามายังสํานักแหงนักปราชญ อาจสําแดง
ธรรม ดูกอนสัปบุรุษพุทธบริษัททัง้ หลายเอย ถึงเวลาฤกษงามยามดี ขาพเจาขออัญเชิญใหเขามาสดับตรับฟงพระธรรมพรอม
กัน ดูกอนทานผูประเสริฐยอดยิ่งกวามนุษยและเทวดา ขาพเจาขออัญเชิญมามั่วสุมประชุมใหพรอมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิด
ขาพเจาขออัญเชิญใหเขามาสดับตรับฟงพระธรรมพรอมกัน ดูกอนทานผูประเสริฐยอดยิ่งกวามนุษยและเทวดา ขาพเจาขอ
อัญเชิญมามั่วสุมประชุมใหพรอมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิด ขาพเจาขออัญเชิญใหเขามาสดับตรับฟงพระธรรมพรอมกัน ดูกอน
ทานผูประเสริฐยอดยิ่งกวามนุษยและเทวดา ขาพเจาขออัญเชิญมามัว่ สุมประชุมใหพรอมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิด
2.ถอยคําแถลงการณ
“ขาแตเจาปูเจายากูตนกูองค บัดนี้หมายมีอีเหลน/บาเหลนนอย ผูม ีจื่อวา...กาไดตกแตงแปงดายังมธุบุปผาราจาดวง
ดอกขาวตอกดอกไมลําเตียน น้ําขมิ้นสมปอย หมาก 12 พลู 12 ผาขาว 12 ผาแดง 12 พรอมดอกไมดวงขาว มายังตนตัวของ
เจาพอเจาปูเจายาเจานายตังหลายกูตนกูองค”
แปลวา : ขาแตเจาปูเ จายาทุกตนทุกองค ณ บัดนี้มีเหลนสาวหรือชาย ผูมีชื่อวา...ก็ไดแสวงหาตกแตงยังขาวตอก
ดอกไมธูปเทียน น้ําขมิ้นสมปอย หมาก 12 พลู 12 ผาขาว 12 ผาแดง 12 พรอมดอกไมสีขาว มามอบใหแดเจาพอ เจาปู เจา
ยาเจานายทั้งหลายทุกตนทุกองค
3.ถอยคําแสดงความรูสึก
“หมายมีมติวา อีเหลน/บาเหลน...ขอสูมาคารวะกับเจาปูเจายาอันมีเจาพออาฮักเปนเกา (ถาไหวผีปูยาในเรือนใหออก
นามทั้งหมด) แมนวาตนตั๋วของเหลนนอยนี้ ไดวาล้ํา กําเหลือ ไดขามตี่ต่ํา ไดย่ําตีส่ ูง ไดกระทํากรรมอันใดตี้บาเปนตี้เปงอกใจ
ของเจาปูเจายา บาวา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สันกีจะ อะสันกีจะ ก็ขอกับเจาปูเจายา กลิ้งขอเกลียกขอ ขอสูมาทั่นเติ้กใน
วันนี้ยามนี้ ขอกับเจาปูเจายาอันมี เจาพออาฮักเปนเกา ขอเปนเจาใจเมืองใจ เจาใจเงินใจคํา ฮับเอาขันสูมาทั่นเติ้กของเหลนนอย
นี้ไว แลวกาขอเจาพอไดลาลดปลดโทษ ฮื้อกับเหลนนอย...”
แปลวา : ไดลงความเห็นวา เหลนผูชายหรือผูหญิง...ขอขมาคารวะกับเจาปูเจายา ซึ่งมีเจาพออาฮักเปนหัวหนา (ถา
ไหวผีปูยา ในเรือนใหออกนามทั้งหมด) แมนวาตัวของเหลนนอย ไดไมเคารพเชื่อฟง ไมรูจักที่ตา่ํ ที่สูง ไดกระทํากรรมอันใดทีไ่ ม
เปนที่พอใจของเจาปูเจายา ไมวาจะเปน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สัญจิจจะ (ทั้งตั้งใจ) อสัญจิจจะ (และไมตั้งใจ) ก็ขอกับ
เจาปูเจายา กลิ้งขอเกลียกขอ (อาการสยบยอม) ขอขมาอยางถึงที่สุดแลวในวันนี้ตอนนี้ ขอกับเจาปูเ จายาอันมี เจาพออาฮัก
เปนหัวหนา ขอเปนเจาใจเมืองใจ เจาใจเงินใจคํา (ผูมีใจกวาง) รับเอาขันขอขมาของเหลนนอยไว แลวก็ขอใหเจาพอไดลาลดปลด
โทษ (ใหอภัย) ใหกับเหลนนอย...
4.ถอยคําชี้นํา
“ลวดพรอมนี้แลวกาขอกับเจาพอไดปนพรฮื้อเหลนนอย ไดอยูด ีมีสขุ ผาบแปขาเศิกศัตรูตังหลาย โรคาพยาธิตังหลาย
บามาใกลมากลาย ฮื้อไดอยูก้ําพระศาสนาไปไจ ไปไจ เที่ยงแทดีหลีจิมเตอ ฯ”
แปลวา : ตลอดจนทายนี้แลวก็ขอกับเจาพอวา ไดใหพรกับเหลนนอย ไดอยูด ีมีสุข เอาชนะขาศึกศัตรูทั้งหลาย โรค
ทั้งหลายอยาไดมาเบียดเบียน ใหไดอยูค้ําพระศาสนาตลอดชั่วกาลนานเทอญ
เมื่อขอขมาผีปูยาเสร็จ ก็เสมือนหนึ่งวาผีปูยาไดใหอภัยในสิ่งที่ทํามาแลว ลูกหลานคนนั้นก็จะไดรับความสบายกาย
สบายใจ และกลับมามีความสัมพันธอันดีกับคนในตระกูลดังเดิม รวมถึงกลับมาเคารพนับถือผีปูยาอีกครั้ง หลังจากที่ไดลวงเกิน
ไปโดยรูเทาไมถึงการณ สวนใหญการลวงเกินที่เห็นไดชัดมาจาก คําพูดและการกระทําของลูกหลานเอง
บทสวดขอขมาผีปูยาขัน้ สูงสุด
การขอขมานี้ ภาษาทองถิ่นเรียก ‘ขั้นเติ้ก’ แปลวา ที่สดุ การขอขมาลักษณะนี้ใชในโอกาสเดียวคือ การแตงงาน การ
แตงงานนี้ฝายชายจะตองมาขอขมาแกผีปูยาฝายหญิง การลวงละเมิดฝายหญิงในทางจารีตนับเปนเรื่องรายแรงมาตั้งแตสมัย
โบราณ การแกไขมีหนทางเดียว คือ ใหฝายชายมาขอขมาผีปูยาฝายหญิงและทําการแตงงานกันใหถูกตอง ฝายชายก็จะนับเปน
‘ลูกขึ้น’ (เขย) ของตระกูลฝายหญิงเปนการผูกสัมพันธทางเครือญาติ แตในปจจุบันไมวาจะเปนหญิงหรือชายที่แตงงานกับคน
ในตระกูลก็จะทําการขอขมาและเลี้ยงผีปูยาดวยทุกครั้ง เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ใชจะจัดเตรียม 2 ชุด เปนเครื่อง
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ประกอบการขอขมาและสํารับอาหารในการเซนสังเวย บทสวดขอขมาผีปูยาขั้นสูงสุด ในเนื้อหาบทสวดจะเรียงลําดับกลุม
ถอยคําในการสื่อสารดังนี้
1.บทชุมนุมเทวดา
“สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ 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 สุณันตุ เตวาฯ”
2.ถอยคําแถลงการณ
“ขาแตเจาปูเจายากูตนกูองค อันหมายมี (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอตนหลวงเปนเกา
(ตามดวยนามผีปยู าทั้งหมด) บัดนี้ผูขาตังหลายหมายมี (ออกชื่อผูม ีสวนเกี่ยวของ) กาบาไดละเสียยังฮีตบาไดรดี เสียยังปาเวณี
กาไดตกแตงแปงดายังมธุบุปผาราจาดวงดอกขาวตอกดอกไมลําเตียนหมากพลู ผาขาวผาแดงดอกไมดวงขาวแหมตึงน้ําขมิ้น
สมปอย มาเติ่งหายังเจาปู เจายา อันมีเจาพอตนหลวงเปนเกา พรอมดวยเจาปูเจายากูตนกูองคอนั มี (ตามดวยนามผีปูยา
ทั้งหมด)”
แปลวา : ขาแตเจาปูเจายาทุกตนทุกองค ประกอบดวย (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอ
ตนหลวงเปนเกา (ตามดวยนามผีปูยาทั้งหมด) ณ บัดนี้พวกขาทั้งหลายอันมี (ออกชื่อผูมสี วนเกี่ยวของ) ก็ไมไดละทิ้งจารีต
ประเพณี ก็ไดตกแตงเครื่องประกอบพิธีกรรมทั้ง ขาวตอก ดอกไม ธูปเทียน หมากพลู ผาขาวผาแดง ดอกไมสีขาว รวมถึง น้ํา
ขมิ้นสมปอย มาถึงยังเจาปู เจายา อันมีเจาพอตนหลวงเปนหัวหนา พรอมดวยเจาปูเจายาทุกตนทุกองคอันมี (ตามดวยนามผี
ปูยาทั้งหมด)
3.ถอยคําแสดงความรูสึก
“หมายมีมติวา บาเดียวนี้ ลูกเหลาขาวแปงของเจาปูเจายาอันมีจื่อวา...ผูนี้เปนหนอจาวของ...ไดตคี๋ ูตกลูกตกเมีย
มีจื่อวา...เปนหนอของ...กาบาไดละเสียยังฮีตบาไดรีดเสียยังปาเวณีไดปากันมายกยอขอขึ้นเปนลูกขึ้นของเจาปูเจายานี้แลว ผู
ขากาขอกับเจาปูเจายากูตนกูองคขอไดแปงใจลงปลงใจไว มีเมตตารับขันตี๋เหลนนอย...ไดยกยอในกาละอันเปนมังคละขอเปน
ลูกขึ้นของเจาปูเจายากูตนกูองค กลิ้งขอเกลียกขอ ขอเจาพอฮับเอาเหลน...เปนลูกขึ้นเจาพอแลวกาไดเลี้ยงไดถวายสักการะปู
จา ขาวน้ําโภชนาอาหารตังหลายอันมี หัวหมูเปนตนเปนเกา พรอมดวยขนมขาวตม มะพราวของคาวของหวานตี้เจาพอไดกิน
ไดบริโภคตามฮีตตามคองตีไ้ ดกินกับลูกขึ้น”
แปลวา : ไดลงความเห็นวา ตอนนี้ ลูกหลานทั้งหลายของเจาปูเจายาอันมีชื่อวา...ผูเปนลูกของ...ไดแตงงานกัน มีชื่อ
วา...เปนลูกของ...ก็ไมไดละทิ้งจารีตประเพณีกไ็ ดพากันมาขอเปนเขยของเจาปูเจายานี้แลว พวกขาก็ขอกับเจาปูเจายาทุกตน
ทุกองค ขอไดทําใจปลงใจไว มีเมตตารับขันที่เหลนนอย...ไดมอบใหในกาลเวลานี้อันเปนมงคลขอเปนเขยของเจาปูเจายาทุกตน
ทุกองค กลิ้งขอเกลียกขอ (อาการสยบยอม) ขอเจาพอรับเอาเหลน...เปนเขยเจาพอแลวก็ไดเลี้ยงไดถวายสักการะบูชา ขาวน้ํา
โภชนาอาหารทั้งหลาย ประกอบดวย หัวหมูเปนหลัก พรอมดวยขาวตม ขนมหวาน มะพราว อาหารคาวหวาน ที่เจาพอไดกิน
ไดบริโภคตามจารีตทีไ่ ดกินกับเขย
4.ถอยคําชี้นํา
“ลวดพรอมนี้แลวก็ขอกับเจาพออันมี (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอตนหลวงเปนเกา
พรอมดวยเจาปูเจายากูตนกูองค ไดปนศีลปนพรฮื้อเหลนตังสอง แหมตึงพอแมเขาเจาตังสอง หื้อไดอยูดีมีสุข ฮิมากาขึ้นกานกุ
งรุงเรือง แมนวาฮิกาฮื้อไหลมา แมนวาหาก็ฮื้อไหลขึ้น มังมูลตูนเตา เปนตี้ฮักตี้เมตตา ของตึงมนุษยกับเทวดาตังหลาย ไปตี่สะ
หนใด บาวาตางวันตก ตะวันออก คอกใตหนเหนือ กาก็ขอฮื้อมี ไชยะลาภะสะกาน แกวแหวนเงินคํา พรั่งพรอมบัวละมวล
ปราบแปขาศึกศัตรูทั้งหลาย สัพพะเคราะห สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเสนียดจัญไรอุบาทว สัพพะพยาธิ อันตราย
ทั้งหลายบาไดมาใกลกาย บาไดมาเบียดเบียน ขอฝากฝงอินทรียชีวิตไวกับเจาปูเจายาไปใช ไปใช เที่ยงแทดีหลี จิมเตอ ฯ”
แปลวา : ตลอดจนทายนี้ก็ขอกับเจาพออันมี (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอตนหลวงเปน
หัวหนาพรอมดวยเจาปูเจายาทุกตนทุกองค ไดใหศีลใหพรใหเหลนทัง้ สอง รวมถึงพอแมของเขาทั้งสอง ใหไดอยูดีมสี ุข ทํามาคา
ขึ้น เจริญรุงเรือง พรอมมูลดวยสิ่งที่ปรารถนา เปนทีร่ ักที่เมตตาของมนุษยและเทวดาทั้งหลาย สรรพเคราะห สรรพโศก สรรพ
โรค สรรพภัย สรรพเสนียดจัญไรอุบาทว สรรพพยาธิ อันตรายทั้งหลายอยาไดมากล้าํ กราย ไมไดมาเบียดเบียน
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ในสมัยกอนหลังจากขอขมาผีปูยา แลวจะมีการแตงงานเกิดขึ้นในตระกูล เมื่อเสร็จสิ้นงานแตงไมนาน จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมฟอนผีมด เพื่อใหผีปูยาไดมารวมยินดีกับลูกหลานในตระกูลทีม่ ีการเพิม่ สมาชิกใหมลูกเขยที่แตเขามาเทากับ
เปนการเพิ่มแรงงาน สวนลูกสะใภนั้นในหลาย ๆ ตระกูลก็รับการสืบทอดการเปนมาขีห่ รือเกาผีตอมาจากคนในตระกูล
5.ถอยคําผูกมัด
“ขอฝากฝงอินทรียชีวิตไวกับเจาปูเ จายาไปใช ไปใช เที่ยงแทดีหลี จิมเตอ ฯ”
แปลวา : ขอฝากรางกายและชีวิตนี้ไวใหผีปูยาไดเอาไวใชตลอดชั่วกาลนานเทอญ
บทสวดขอบนบานผีปูยา
บทสวดบนบานผีปูยา เปนบทที่ใชในการบอกลาวความปรารถนาที่จะใหสําเร็จ โดยอาศัยอํานาจศักดิ์สิทธิ์ในการ
ชวยเหลือ โดยการบนบานนี้จะแลกเปลี่ยนดวยสิ่งใดก็สุดแทแตลูกหลานจะบอกกลาว หากสําเร็จดังที่ตองการก็จะนําสิ่ง
แลกเปลี่ยนมาถวายแกผีปูยาตามที่ไดบนไว ในกรณีของการบนดวยพิธีกรรมฟอนผีมด จะตองมีการปกเสาผาม ซึ่งแสดงหมุด
หมายสัญญาไว หากการบนบานสัมฤทธิ์ผล เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีกรรมฟอนผีมดแกบน ผีปูยาจะเปนผูดึงหมุดหมายนี้
ออกเปนอันรับรูวาสัญญาระหวางกันสิ้นสุดแลว ในการบนก็ตองมีเครื่องประกอบพิธีกรรมเฉพาะ โดยตองบอกทั้งเจาพออาฮัก
และผีปูยาบนเรือนดวย บทสวดบนบานผีปูยา ในเนื้อหาบทสวดจะเรียงลําดับกลุมถอยคําในการสื่อสารดังนี้
1.บทชุมนุมเทวดา
“สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ 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 สุณันตุ เตวาฯ”
2.ถอยคําแถลงการณ
“สาตุ สุณันตุ เตวา เจาปูเจายากูต นกูองค อันมีเจาพออาฮักเปนเกา พรอมตึง เจาปูเจายากูต นกูองค (ออกชื่อเจาปู
เจายาทุกองครวมทั้งเจานอย เจาสาวหาแกวเจาสาวยวงคํา) วันนีก้ ็เปนวันดี สรีสภุ ะมังคะละ กวาวันและยามตังหลายเปน
(ระบุวัน วันที่ เดือน พ.ศ. ขึ้นกี่ค่ํา เดือนอะไรของทองถิ่น) ตนตัว ผูขาเจากําลัง พรอมตึงบาเหลน (อีเหลน) ชื่อ...ไดตกแตงแปง
ดาขันขาวตอก ดอกไมลําเตียน น้ําสุคนธกะ สมปอยพรอมดอกไมดวงขาว มาเติงมาเถิง ขอพึ่งบารมี อิดตีเตจะ เจาปูเ จายา”
แปลวา : ขอใหเทวดาทั้งหลายสดับรับฟงขา เจาปูเจายาทุกตนทุกองค อันมีเจาพออาฮักเปนหัวหนา พรอมดวยเจาปู
เจายาทุกตนทุกองค (ออกชื่อเจาปูเจายาทุกองครวมทั้งเจานอย เจาสาวหาแกวเจาสาวยวงคํา) วันนี้ก็เปนวันดี ศรีศุภมงคล
กวาวันเวลาอื่นใด (ระบุวัน วันที่ เดือน พ.ศ. ขึ้นกี่ค่ํา เดือนอะไรของทองถิ่น) ตัวขาพเจา กําลัง พรอมดวยเหลนชายหรือเหลน
สาว ชื่อ...ไดจัดเตรียมขันขาวตอก ดอกไม ธูปเทียน น้ําอบน้ําหอม สมปอยและดอกไมสีขาว มามอบใหถึงที่ เพื่อขอพึ่งบารมี
อิทธิเดช เจาปูเจายา
3.ถอยคําผูกมัด
“หมายมีมติวา บาเดวนี้ (บาเหลน/อีเหลน แจงปญหาเรื่องราวตาง ๆ) ตอนนี้ก็เลาเรื่องราวที่จะขอใหเจาปู เจายา
3
ชวย กอนวากานอันนั้นไดเปนผลสําเร็จ ไดตามกําผาถะยาแลว ก็บเสียสัจจะวาจา จะถวายโภจะนะอาหาร น้ํา เหลา ขาวขาว
ตี่เจาปูเจายาไดกิ๋นตามฮีตตามกอง ตามปาเวนีนั้นจักมีเตี่ยงแตดีหลี หรือบหื้อเสียสัจจะวาจา ขอถวายหื้อเจาปอเจาปูเ จายาได
เลนไดมวนผามหนึ่ง”
แปลวา : ไดลงความเห็นวา ณ ตอนนี้ (เหลนชาย/เหลนสาว แจงปญหาเรื่องราวตาง ๆ) ตอนนี้ก็เลาเรื่องราวที่จะ
ขอใหเจาปู เจายาชวย ไวกอนหากกิจการงานใดสําเร็จ ไดตามคําสัญญา ก็จะไมเสียสัจจะที่ไดใหไว จะถวายโภชนาอาหาร น้ํา
เหลา ขาวขาว ทีเ่ จาปูเจายาไดกินตามจารีตประเพณีนั้นตลอดไป หรือ ไมใหเสียสัจจะวาจาที่ใหไว ขอถวายใหเจาพอเจาปูเจา
ยา ไดสนุกสนานหนึ่งผาม (ฟอนผี)
กําลังเกาเลาใหผเู ขียนฟงวา บทสวดนี้เปนแนวทางใหลูกหลานรูก ันวาควรทําอะไร อยางไรบาง แตถาอยูใน
สถานการณจริงอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ถาลูกหลานจะถวายผาม (พิธีกรรมฟอนผีมด) ก็จะบอกไปในบทสวดนี้
ดวย โดยจะมีการเปลีย่ นบทสวดทอนที่วา “ก็บเสียสัจจะวาจา จะถวายโภจะนะอาหาร น้ํา เหลา ขาวขาว ตี่เจาปูเจายาไดกิ๋น
ตามฮีตตามกอง’ เปน ‘บหื้อเสียสัจจะวาจา ขอถวายหื้อเจาปอเจาปูเจายาไดเลนไดมวนผามหนึ่ง’ การบนของลูกหลานจะ
2

3
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เกี่ยวของกับเรื่องใหญ ๆ ในชีวิต 2 เรื่อง คือ ปญหาอาการเจ็บปวยเรื้อรังรักษาไมหาย และปญหาเกี่ยวกับการงานอาชีพซึ่ง
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว การรอใหสมั ฤทธิ์ผลนั้นขึน้ อยูกับระยะเวลาสําหรับบางปญหาก็คลี่คลายไดเร็ว บาง
ปญหาก็คลีค่ ลายไดชา ตราบเทาที่ยังมี ‘เสาผาม’ ปกเปนหมุดหมายอยูสญ
ั ญาทีม่ ีระหวางผีปูยาและลูกหลานก็ยังคงอยู ใน
กรณีของผูปวยที่เสียชีวิตตามอาการ ‘กําลังเกา’ จะพาลูกหลานทีบ่ นมาถอนเสาผามออก เปนอันสิน้ สุดสัญญาและจะไมมีการ
ถือโทษโกรธผีปูยา เนื่องจากการเสียชีวิตก็นับเปนการชวยเหลือจากผีปูยารูปแบบหนึ่ง ลูกหลานเชือ่ วาผีปูยาจะเปนผูนําทาง
วิญญาญของผูต ายไปสูภ พภูมิที่เหมาะสม
บทสวดเฉพาะทั้ง 4 ในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวเปนตัวอยางหนึ่งของพิธีกรรมฟอนผีมดทั้งหมดในเมืองลําปาง
ซึ่งบทสวดเฉพาะนีเ้ ปนเรื่องที่ถายทอดภายในตระกูลไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ตระกูลอื่น ๆ อาจแตกตางไปใน
รายละเอียดการบอกกลาว ลักษณะรวมของบทสวดเฉพาะคือ การใชบทภาษาบาลีผสมผสานกับถอยคําภาษาคําเมือง โดย
เวลาสวดจะออกเสียงสําเนียงแบบพื้นเมืองทั้งหมด บทสวดเฉพาะนีส้ ะทอนมุมมองของคนในตระกูลวา ผีปูยาเปนดั่งเทวดาซึ่ง
อยูเมืองฟาเมืองบนหรือเหนือกวาลูกหลานที่อยูเ มืองลุมดานลาง ความเคารพยําเกรงในอํานาจศักดิส์ ิทธิ์ของบรรพชนเปนมิติ
ของการรับรูที่ลูกหลานถายทอดผานถอยคําที่ใชแสดงเจตนา ดังเห็นไดจากบทสวดเฉพาะถึง 3 บทที่จะชุมนุมเทวดากอนเสมอ
กลุมคําที่นํามาใชในบทสวดมีรูปแบบของการถายทอดเจตนาทีเ่ หมือนกัน คือ การแถลงการณเพื่อแจงใหผีปูยาทราบวาที่มา
วันนี้มีเหตุอันใดจึงเชิญผีปูยามารับฟง การแสดงความรูสึกสวนใหญจะเปนขอโทษ เสียใจที่ไดกระทําลวงเกินตอผีปูยา และการ
ชี้นําแสดงออกมาในรูปของการเชิญชวน ขอรอง และออนวอนใหผีปูยาชวยเหลือ สวนการผูกมัดสะทอนออกมาในรูปของการ
สัญญาวาจะตอบแทนสิ่งตาง ๆ ใหหากผีปูยาชวยใหสําเร็จ หรือ ฝากฝงชีวิตไวกับผีปยู า
บทสวดเฉพาะของผีปูยา : การสงสารถึงมิติเหนือโลกในทัศนะทางคติชนวิทยา
ในคติความเชื่อของกลุมตระกูลที่นับถือผีมดบานดอกบัว สิ่งหนึ่งที่ใชสื่อสารในพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับผีปูยาคือ
บทสวดเฉพาะ ซึ่งเปนการสงสารถึงมิติเหนือโลกในลักษณะของการเชื้อเชิญใหลงมาประกอบพิธีกรรมหรือการบอกกลาวให
รับรูถึงเรื่องราวคับของใจตาง ๆ รวมถึงการขอพรอันศักดิ์สิทธิ์
บทสวดเฉพาะแสดงใหเห็นถึงความคิดของลูกหลานที่มีตอผีปูยาของตนวา ทานที่เปนบรรพชนเหลานั้นที่ไดลวงลับ
ไปแลวเปรียบดั่งเทพเทวาบนสวรรคชั้นฟา คําวา ‘ลง’ สะทอนถึงมิติที่แตกตางดวยเหตุที่วาทานเหลานั้นอยูเบื้องบนลูกหลาน
อยูเบื้องลาง
การไปมาหาสูกันยอมตองอาศัยชองทางการสื่อสารในพิธีกรรมลูกหลานจะตองบอกกลาวใหผีปูยารับรู
ไมเชนนั้นผีปยู าจะไมมาเขาทรง หรือ ลงมาหาลูกหลานผานรางของมาขี่ที่เปรียบดั่งชองทางการสื่อสารระหวางมิติ การเชิญ
และการบอกกลาวในกรณีตาง ๆ เปนธรรมเนียมปฏิบิติทสี่ ะทอนวิถีชีวิตของคนทองถิ่นที่ผูกพันกับอํานาจเหนือธรรมชาติใน
ลักษณะของการพึ่งพาอํานาจ สังเกตไดจากการกระทําทุกอยางที่มีผลกับชีวิตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบอกกลาวแกผีปูยาเพื่อให
ชวยเหลือ คุมครอง ปดเปาเคราะหรายตาง ๆ ปรากฏการณดังกลาวทําใหเห็นวาผีปูยาเองมีบทบาทสําคัญในชีวิตลูกหลานใน
แงมมุของการใหความอุดมสมบูรณแกชีวิตและครอบครัวในลักษณะที่แตกตางกันไปตามความปรารถนา ผีปูยาหรืออํานาจ
เหนือธรรมชาติที่ดํารงอยูในมิติเหนือโลกจึงเปนดั่งหลักประกันความมั่นคงของโลกกายภาพทีล่ ูกหลานอาศัยอยู “การดํารงอยู
ของมนุษยลวนถูกค้ําจุนดวยสิ่งที่ยงิ่ ใหญเหลือประมาณ การสอบสวนถึงสิ่งที่ยิ่งใหญนั้นไมอาจใชขอเท็จจริงที่ปฏิเสธความเขาใจ
และยอมรับความเปนจริงอื่น ๆ ที่นําไปสูการเชื่อมโยงอางอิงประสบการณการมีชีวิตดวยตนเองได” (ณัฐภัทร สุรินทรวงศ,
2558, หนา56)
ทัศนะทางคติชนวิทยาในการศึกษามิติเหนือโลกมองวา บทสวดเฉพาะนี้เปนการสงสารระหวางมิติ จากลูกหลานถึงผี
ปูยาของตนซึ่งดํารงความศักดิ์สิทธิย์ ิ่งใหญเหนือชีวิต ตามความเห็นของ แม็กซ มุลเลอร (Max Muller) การบูชาบรรพบุรุษอาจ
นําไปสูแนวคิดเรื่องพระเจาผูยิ่งใหญ...เมื่อทานเหลานั้นไมวาจะเปนปูยา ตายาย พอแม ลวงลับไปนานจนความทรงจําที่มตี อ
ทานเหลานั้นเริ่มเลือนลางไป ชื่อของทานจะเริ่มมีรังสีแหงศาสนาออน ๆ เขามาหอหุม [แปรสภาพเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์] บรรพบุรษุ
ทั้งหลายจึงไมใชมนุษยธรรมดาอีกตอไป เพราะทานเหลานั้นเขาใกลความเหนือมนุษยอยูในฐานะใกลเคียงกับเทพเจา (แสง
จันทรงาม, 2545 : 265-266) ดังจะเห็นไดจากการนําบทชุมนุมเทวดามาใชเพื่อเชิญหรือบอกกลาวผีปูยา คนนอกตระกูลอาจ
ตีความบทสวดแตเพียงตามตัวอักษรไมเห็นกระบวนการพิธีกรรมในการสงสารระหวางมิติ ซึ่งการตีความตรง ๆ นั้นลดคุณคา
และความหมายของบทสวดลงเหลือเพียงลักษณะการสื่อสารทางเดียว (one way communication) ซึ่งผูสงสาร (sender)
หลัก คือ กําลังเกา ที่ทําหนาที่เปนตัวแทนในการบอกกลาวเทานั้น ตามความเห็นของโจเซฟ แคมพเบลล “ถอยคํามีหนาที่เพียง
ทําใหคุณคิดวาคุณเขาใจแลว ดังนั้นจึงเทากับปดทางคุณอยางสิน้ เชิง อันที่จริงคุณไมตองถามหรอกนะวาการรายรํา[ใน
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พิธีกรรม] หมายถึงอะไร คุณเพลิดเพลินกับมัน คุณไมตองถามหรอกนะวาโลกนี้มคี วามหมายอยางไร คุณเพลิดเพลินกับมัน
คุณไมตองถามหรอกนะวา คุณมีความหมายอยางไร คุณเพลิดเพลินกับตัวคุณเอง” (Campbell, 1993 p. 102 อางอิงใน
บารนี บุญทรง, 2552 : 140) ดังนั้นพิธีกรรมและการประกอบพิธกี รรมจึงเปนเรื่องของการปฏิบตั ิที่ไมเพียงแตมองดวยตาแต
ยังใชหัวใจนิ่งฟง ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของผูรวมพิธีกรรมใหแทงทะลุสสู ภาวะเหนือโลก ในบริบทของพิธีกรรมนั้นนค
วามเปนจริงที่เกิดขึ้นยอมรับรูได ผานพิธีกรรมซึ่งเปนทั้งคําตอบและการโตตอบในตัวของมันเอง ดังที่คารล ยุง กลาวไววา
“ การประกอบพิธีกรรมของมนุษยเปนทั้งคําตอบและการโตตอบกับสิ่งที่พระเปนเจาทรงทํากับ

มนุษย และไมใชเพียงเทานั้นพิธีกรรมยังมีจุดหมายที่จะปลุกความขลังบางอยางใหสงพลังอํานาจ
ออกมาและนั่นหมายถึง การที่มนุษยสามารถโตตอบกับพลังอํานาจอันยิ่งใหญของพระเปนเจาได
อีกทั้งยังสามารถนอมนําความเปนทิพยบางอยางของพระผูเปนเจามาสูตนเอง ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิและยกปจเจกภาพของมนุษยใหสูงขึ้นสูความเปนอภิปรัชญา”
(พจนา จันทรสันติ, 2551 : 311)
เนื้อหาหลักของการสารทีส่ งใหผีปยู ารับรู สะทอนถึงพลังอํานาจทีส่ ามารถบันดาลใหมีอันเปนไปตามตองการของผี
ปูยา ดังนั้นการนําเครื่องเซนสังเวย เครื่องประกอบพิธีกรรมมาแสดงความเครารพนบนอบ จึงเปนการสยบยอมในอํานาจนั้น
เพื่อออนวอนขอใหทานทั้งหลายเปนที่พึ่งทางจิตวิญญาณ และเชื่อวาสิ่งบอกกลาวรวมถึงสิ่งที่กระทําใหผีปูยาจะไดรับการตอบ
รับเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางพิธีกรรมแลวอยางถูกตองเหมาะสม
ลักษณะเดนในบทสวดเฉพาะของผีปูยา คือ การผสมผสานถอยคําภาษาบาลีและภาษาคําเมืองเขาไวดวยกัน เมื่อ
ถอดเปนตัวอักษรจะมีลักษณะเปนรอยแกว แตทวาเมื่อเปลงเสียงถายทอดออกมากลับมีลีลาดุจดั่งรอยกรอง การผสมผสานนั้น
สะทอนใหเห็นวา วัฒนธรรมพุทธศาสนามีอิทธิพลตอชาวลานนาแมในคติความเชื่อเรื่องผี แตกไ็ มอาจแทนที่ไดทั้งหมด ทําได
แตเพียงเสริมความเชื่อเดิมใหเขมขลังทรงพลังมากขึ้น ดังที่กําลังเกาเลาใหผเู ขียนฟงวา ผีปูยานั้นก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน
การใชภาษาบาลีนําถอยคําภาษาคําเมือง เปนดั่งการเพิ่มความขลังและทรงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนถอยคําธรรมดาให
4
กลายเปนคาถาพุทธคุณที่ฟงแลว ‘แนนอกแนนใจ’ แตละบทสวดเฉพาะจึงแสดงอารมณความรูสึก เพื่อถายทอดความในใจ
ของลูกหลานใหถึงผีปูยา นอกจากนั้นบทสวดเองก็ยังสื่อสารกับหัวใจของคนเปนอยางลูกหลานในตระกูลดวย ดังจะสังเกตได
จากการบอกกลาวรองขอใหผีปูยาอภัยโทษและใหพรอันศักดิส์ ิทธิ์
บทสวดเฉพาะเปนองคประกอบสําคัญของพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวที่ใชเชื่อมโยงกับมิติเหนือโลกผานบริบท
ของพิธีกรรม “การประกอบพิธีกรรมจึงมีความหมายตอจิตวิญญาณของมนุษยในฐานะเครื่องนําทางไปสูมิติเหนือโลกวัตถุ ดังที่
โจเซฟ แคมพเบลล ย้ําวา องคประกอบของพิธีกรรมลวนมีความหมายทั้งสิ้น ไมวาจะเปนบทสวด เพลง ดนตรี หรือ การรายรํา
ลวนเปนสิ่งกระตุนพลังอํานาจเรนลับของพิธี หากขาดองคประกอบใดหรือละเลยความเครงครัดที่สืบทอดกันมาไปแลวพลัง
อํานาจนั้นที่เชื่อมโยงสูเบื้องบนก็จะไมสามารถสงไปถึงไดและเสื่อมคลายลงไปตามกาลเวลา” (บารนี บุญทรง, 2552, หนา
141) แมวาการเขาทรงจะเปนหัวใจสําคัญ แตการรูจักบอกกลาวอาจเปนการสื่อสารอยางแรก ๆ ที่แสดงถึงธรรมเนียมที่ปฏิบัติ
กันมาชานาน ดังคําวาที่วา ‘ผีถือฮีต คนถือคอง’ ซึ่งหมายถึง ผีนั้นยึดถือจารีตสวนคนนั้นเพียงตองปฏิบัติตาม การไมทําตาม
ธรรมเนียมก็จะเขาขายการไมเคารพและสอแสดงเจตนาไปในทางลบหลูได ผูที่ทําหนาที่บอกกลาวผีปูยาในบริบทพิธีกรรม
ณ ปจจุบันนี้ คือ กําลังเกา เพียงคนเดียว กลาวโดยงายก็คือ นอกจากกําลังเกาแลวไมมีใครจดจําบทสวดเฉพาะนี้ไดขึ้นใจ แมวา
เวลาประกอบพิธีกรรมบอกกลาวในลักษณะตาง ๆ กําลังเกาจะสวดใหไดยินทั่วถึงกันก็ตาม ดังนั้นบทสวดดังกลาวจึงนับเปน
ความรูติดตัวที่ไดรับการถายทอดมาแบบมุขปาฐะ ซึ่งในภายหนาจะตองถายทอดใหกับลูกหลานในตระกูลที่จะมารับหนาที่เปน
กําลังเกาของผีปูยาตอไป
3

4
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Evaluation of English Textbook “Smile 6” in Content and Design
การประเมินหนังสือเรียน “สไมล 6” ดานเนื้อหาและการออกแบบ
ทรรศิกา อางแกว
Tassica Angkaew
วชิราภรณ กิจพูนผล
Wachiraporn Kijpoonphol
กันตพัฒน ตรินันท
Kantapat Trinant
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชื่อเรื่อง “Smile 6” เขียนโดย Cromwell P. และ Griffith S.
จัดพิมพโดยสํานักพิมพอักษรเจริญทัศน โดยประเมินเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของการใชหนังสือเลมดังกลาวกับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เครื่องมือในการประเมินหนังสือเรียนสรางโดยใชพื้นฐานจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบงชี้จํานวน 4
ดานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับกรอบความคิดของ Daoud และ Celce-Murcia (1979) และ
Cunningsworth (1995) เพื่อดูความเหมาะสมของหนังสือกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดศรีสะเกษ แบบประเมินที่
สรางขึ้นมุงประเมินใน 2 สวนหลัก ไดแกเนื้อหา (ชื่อเรื่อง โครงสรางเนื้อหา คําศัพท ทักษะการเรียน และแบบฝก) และการออกแบบ
ผลการวิจัยพบวา “Smile 6” มีคุณสมบัติโดดเดนทางดานทักษะทางภาษา ภาพประกอบ และการออกเสียง ในทางตรงขามสวน
คําศัพทเปนสวนที่มีความเหมาะสมนอยที่สุด การวิจัยครั้งนี้อาจมีประโยชนตอครูสอนภาษาอังกฤษและนักการศึกษาโดยทั่วไป เพราะ
สามารถใชงานวิจัยนี้เปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหลักสูตรสอนภาษา
คําสําคัญ การประเมินสื่อการเรียน 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
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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 Celcemurcia (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 CelceMurcia (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
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.

Yes

No

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
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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

148

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

154

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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นานาชาติในทองถิ่น: การเขามาอยูถาวรของชาวตางชาติในพื้นที่บานพังปริง
ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Internationality in Local Communities: Permanent Residency of Foreigners at
Ban Phangpring, Tambon Klang Amphoe Thasala, Nakhon Si Thammarat
ทวีลักษณ พลราชม
สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
บทคัดยอ
กระแสโลกาภิวัตน นอกจากมีผลตอการไหลเวียนอยางเสรีของตลาด การคา ทุน แรงงาน และการเผยแพรคุณคาทางวัฒนธรรมตางๆ
ในโลกอยางรวดเร็วแลว ยังมีผลตอการเดินทางของผูคนในการทองเที่ยวระดับโลกดวย อีก ทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีและการคมนา
ขนสงที่สะดวกรวดเร็ว ก็มีผลสําคัญยิ่งตอความตองการทองเที่ยวของผูคน และมีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละประเทศนั้นๆ
ดวย รูปแบบการเดินทางและการทองเที่ยวในปจจุบัน ที่ขยายตัวและมีการปรับตัวอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูคน จากการเดินทางทองเที่ยวในระยะสั้น กลายเปนอยูอาศัยระยะยาว และนําไปสูการอยูอาศัยในประเทศที่ไมใชตนกําเนิดตน ซึ่ง
ไมใชในเมืองทองเที่ยวหรือเมืองใหญเทานั้น แตไดขยายไปสูชุมชนที่เงียบสงบในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลกดวย งานศึกษาเชนนี้ สนใจการเขา
มาอยูถาวรของชาวตางชาติ ในชุมชนบานพังปริง ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนชุมชนมุสลิมเกาแกที่ยังคง
มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยในงานชิ้นนี้จะศึกษาถึงปจจัยที่เขามาของครอบครัวชาวตางชาติ แนวทางการอยูรวมกันในสังคมแบบใหม ที่
ไดรับความเปลี่ ย นแปลงจากการอพยพเคลื่อนยายในยุ คโลกาภิวัตน ที่เขา มาปะทะจูโ จมชุ มชนทอ งถิ่นดั้ง เดิม วา ควรเป นเชนไร
ทามกลางความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ซึ่งเปนปรากฏการณใหมที่ทําใหชุมชนเกิดการปรับตัว รวมถึงผูมา
ใหมที่ตองปรับตัวใหเขากับชุมชนใหมที่เขามาอาศัยอยู นอกจากนั้น ยังสนใจวาจะมีรูปแบบการปฏิสัมพันธเชนไรที่จะทําใหชาวตางชาติ
สามารถกลายเปนสวนหนึ่งของชุมชนได และชุมชนก็รูสึกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขามาอยูอาศัยของพวกเขาในชุมชน
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

ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในทองถิ่นที่เปนผลมาจากกระแสความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนยายของผูคนในโลก
ที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง ไมใชเพียงการอพยพของแรงงานที่เขาไปในเขตเมืองเพื่อหางานทําที่มาจากเงื่อนไขของสภาพทาง
เศรษฐกิ จ เท า นั้ น แต มี ก ารอพยพเข า ไปอยู อ าศั ย ในเขตท อ งถิ่ น ชานเมื อ งหรื อ ในชนบทที่ มี ธ รรมชาติ อั น สวยงามละมี
สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครันของกลุมชนชั้นกลางและชาวตางชาติ ดังปรากฏการณที่เกิดขึ้นในจังหวัดทางภาคเหนือและ
อีสานของไทย สําหรับภาคใตปรากฏการณนี้พบเห็นในเมืองทองเที่ยวใหญๆ อยาง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และ
จังหวัดภูเก็ต แตไมคอยพบการเขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติในชุมชนหมูบานที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเทาไรนัก สําหรับใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มมีปรากฏการณนี้ในพื้นที่อําเภอขนอม ที่มีกลุมนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย และในแถบประเทศ
สแกนดิเนเวียเดินทางเขามาทองเที่ยวและพํานักอาศัยเปนระยะเวลานาน อยางไรก็ตามในชวง 5 ปที่ผานมานี้ในพื้นที่อื่นๆ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในพื้นที่บานพังปริง ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา ซึ่งเปนหมูบานริมชายทะเล ไดมีการ
เขามาทําธุรกิจและอยูอาศัยของครอบครัวชาวตางชาติที่มีภรรยาเปนคนไทยจากพื้นที่อื่น ทําใหเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษา
เปนอยางยิ่ง
งานศึกษานี้จึงสนใจการเขามาอยูถาวรของชาวตางชาติในชุมชนหมูบานที่ไมไดมีความสัมพันธเกี่ยวของใดๆ ที่ตาง
ออกไปจากปรากฏการณแบบเขยฝรั่งที่การเขามาในสถานะเขยแลวแตงงานเขามาอยูในชุมชนเจาสาวที่ภาคอีสาน หรือการ
เขามาอยูอาศัยในเมืองใหญหรือเมืองทองเที่ยวที่เปนการเชาหรือซื้อบานซื้อคอนโด ปรากฏการณที่เกิดในบานพังปริง เปนการ
เขามาของครอบครัวชาวตางชาติที่เปนชุมชนเล็กๆ และเปนชุมชนชาวมุสลิมที่ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยในงานชิ้นนี้จะศึกษา
ถึงปจจัยที่เขามาของครอบครัวชาวตางชาติ แนวทางการอยูรวมกันในสังคมแบบใหมที่ไดรับความเปลี่ยนแปลงจากการอพยพ
เคลื่อนยายในยุคโลกาภิวัตนที่เขามาปะทะจูโจมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมวาควรเปนเชนไรทามกลางความแตกตางทางเชื้อชาติ
ศาสนา และภาษา ซึ่งเปนปรากฏการณใหมที่ทําใหชุมชนเกิดการปรับตัว รวมถึงผูมาใหมที่ตองปรับตัวใหเขากับชุมชนใหมที่
เขามาอาศัยอยู นอกจากนั้น ยังสนใจวาจะมีรูปแบบการปฏิสัมพันธเชนไรที่จะทําใหชาวตางชาติสามารถกลายเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนได และชุมชนก็รูสึกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขามาอยูอาศัยของพวกเขาในชุมชน
การเดินทางและการเคลื่อนยายถิน่ ของผูคนในยุคโลกาภิวัตน
หลังสิ้นสุดสงครามเย็น อุดมการณทางการเมืองที่เคยแบงแยกโลกไมใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของการคาและ
การเดินทางของผูคนไดหมดไป เกิดระบบเศรษฐกิจโลกขึ้น โดยมีกิจกรรมพื้นฐานจากการเคลื่อนยายและความรวมมือทาง
การตลาดและทุนในระดับนานาชาติ ทั้งดานสินคาและการบริการ ความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ซึ่งไดนํามาสู
การปฏิวัติระบบการสื่อสาร ภาคการผลิตและการคา ทําใหการเผยแพรคุณคาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ เปนไดโดยงาย และ
สะดวกรวดเร็วขึ้น เกิดการเคลื่อนยายเศรษฐกิจ การตลาด ทุน สินคา แรงงงานขามรัฐชาติ หรือพรมแดน เกิดเขตเสรีทาง
การคาตางๆ ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับคนที่อพยพเคลื่อนยายถิ่นในประเด็นแรงงานขามชาติ เปนรูปแบบการเคลื่อนยายถิ่น
ที่มีการพูดถึงมากที่สุดในยุคโลกาภิวัตนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายทุนและแรงงาน
นอกจากนั้น ผลของการเปลี่ยนเศรษฐกิจโลก และการพัฒนาอยางรวดเร็วของการคมนาคมขนสงและเทคโนโลยี
และการเข า ถึ ง ความสะดวกสบายตา งๆ ยัง มี ผ ลกระทบต อ การเดิ น ทางของผูค นและการท อ งเที่ ย วระดับ โลก (World
Tourism) ทําใหเกิดความสนใจและความตองการของผูคนที่จะออกไปเที่ยวนอกประเทศ และไดกลายเปนสวนหนึ่งของวิถี
ชีวิตของผูคนในทุกวันนี้ (Ranee, Ramya, 2018, p.131) ซึ่งไมใชเปนการเดินทางโดยไมมีจุดมุงหมาย หรือเกี่ยวของเพียง
ความบัน เทิง และเวลาว างเทานั้ น แตยั งเกี่ ยวของกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศนั้น ๆ ด วย ที่ มาในรูป แบบ
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว เพื่อตอบสนองความตองการในการเดินทางของคนในโลกที่มีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากความ
นิยมในการทองเที่ยวและเดินทางของคน ทําใหนําไปสูการเดินทางเพื่ออยูอาศัยระยะยาว และทําใหเกิดแนวคิดการเปน
เจาของบานหลังที่สอง (Second Home) ซึ่งแนวคิดนี้ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวมีขนาดใหญ และพยายามสนองตอบความ
ตองการของนักเดินทางทุกรูปแบบ นักเดินทางทองเที่ยวตางประเทศถูกดึงดูดโดยสภาพแวดลอมใหม ทําใหรูสึกวาสถานที่ที่
ตัวเองไปทองเที่ยวยังตางแดน เสมือนเปนบานหลังที่สอง กอนหนานี้ไมมีใครสนใจแนวคิดนี้เทาใดนัก ในแงของการเปนสวน
หนึ่งของธุรกิจการทองเที่ยว
ปรากฏการณที่คนมีบานหลังที่สองในตางประเทศ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในชวง ค.ศ.1960 และ ค.ศ.1970 ในยุโรป
และประเทศสแกนดิเนเวีย เหตุผลมาจากความร่ํารวย รายได การเคลื่อนยายถิ่น และความสามารถในการทองเที่ยวระยะยาว
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(Muller, 2006) ในประเทศไทยมีการศึกษาการมาอยูอาศัยถาวรของกลุมคนเกษียณอายุชาวญี่ปุน ที่จังหวัดเชียงใหม
(ประเทือง หงสรานากร, 2549) เชนเดียวกับในมาเลเซีย ที่มีการศึกษาบานหลังที่สองของกลุมชาวญี่ปุนที่เกษียณอายุ (Ranee,
2018) และมีงานของ Howard (2008) และ Kummaraka & Jutaporn (2011) ศึกษาชาวตะวันตกเกษียณอายุ ในการเลือก
ประเทศไทยเปนบานหลังที่สอง ซึ่งการเพิ่มของการอพยพยายถิ่นมาจากการเติบโตของการทองเที่ยวระยะยาว ประเทศไทยก็
เปนกลุมประเทศเปาหมายของนักทองเที่ยวนานาชาติ ในการอยูอาศัยระยะยาว ดวยเสนหดึงดูดทางอากาศ วัฒนธรรม และ
คาครองชีพที่ต่ํา ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง การทองเที่ยวถือเปนรายไดหลักของประเทศไทยดวย (Kummaraka
& Jutaporn, 2011, p.1)
นอกจากนั้น ไดมีรปู แบบการเดินทางและการเคลื่อนยายถิ่นที่กําลังกลายเปนเทรนดของโลกปจจุบันนี้ก็คือ กลุมคน
ที่เรียกวา Expat หรือ Expatriate คือ กลุมคนที่อยูอาศัยในประเทศอื่นที่ไมใชประเทศตนกําเนิด จากขอมูลของป ค.ศ. 2013
พบวา มีจํานวนประชากรชาว Expat ทั่วโลกมากถึง 50.5 ลานคน (Pattarakorn Vorathanuch, ) จากการที่ Expat เกิดขึ้น
เปนจํานวนมาก ทําใหมีการสํารวจของ Expat Insider ซึ่งเครือขายชุมชนระดับโลกประจําป เพื่อใหไดขอมูลวิธีท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการตั้งรกรากในตางประเทศ เปนเหมือนไกดบุคที่จะทําใหเขากับสถานที่ใหมที่ยายถิ่นฐานไปอยู สําหรับ
ชาวตางชาติที่มาอาศัยอยูในประเทศอื่น การปรับตัวในประเทศใหม อาจกลายเปนความเครียดไดหากมีปญหาอุปสรรค การมี
ขอมูลในประเทศนั้นๆ และการหาเพื่อนใหม ๆ จะชวยลดภาระที่ตองปรับตัวใหเขากับชีวิตใหมในตางประเทศ ซึ่งความแตกตาง
ของวัฒนธรรมทองถิ่น การเปดรับของคนในประเทศนั้น และความสามารถทางภาษา สามารถเปนปจจัยที่ช้ีวัดการประสบ
ความสําเร็จในการเขากับสถานที่ใหมดวย
สําหรับประเทศไทย Expat ที่เดินทางเขามา สวนใหญไมใชเพียงเดินทางทองเที่ยว หรือผานมาทํางานชั่วคราว
เทานั้น แตหลายคนมาใชชีวิต และมาปกหลักฐาน หรือยายถิ่นฐานมาอยูที่ประเทศไทย ดวยการสรางธุรกิจ ซื้อบานหรือ
อสังหาริมทรัพย หรือเขามาศึกษาตอ หรือมาแตงงานและสรางครอบครัวใหม รูปแบบของ Expat จึงมีลักษณะใหญๆ 4 กลุม
ดังนี้คือ 1.แรงงานเชี่ยวชาญ (Profession) 2. การยายถิ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle Migration) 3.
นักเรียนนักศึกษา (Student) และ 4.ชุมชนหลากชาติพันธุ (Ethnic Communities) ชาว Expat ที่เดินทางมาประเทศไทย
สวนใหญไมไดเดินทางมาแคทองเที่ยว หรือแคเดินทางมาทํางานเพียงอยางเดียวเทานั้น แตหลายคนมาใชชีวิต และมาลงหลัก
ปกฐาน หรือยายถิ่นฐานมาอยูที่ประเทศไทยดวย ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง และกระจายอยูในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย พวกเขาเหลานี้ไดเขามาสรางธุรกิจในประเทศไทย มาซื้อบานหรืออสังหาริมทรัพย หรือบางคน มาศึกษาตอ หรือ
มาแตงงานและสรางครอบครัวใหม สวนเหตุผลหลักที่พวกเขาเลือกประเทศไทยคือ ประเทศไทยมีคาครองชีพที่ต่ํา แตมี
คุณภาพชีวิตที่อยูในเกณฑที่ดี และมีความหลากหลายของวัฒนธรรม อีกทั้งคนไทยมีความเปนมิตรสูง ชาวตะวันตกที่เขามาอยู
ในประเทศไทย มีการกลืนกลายในสังคมทองถิ่นอยางรวดเร็วมากกวาที่อื่นๆ คือ พูดภาษาไทยได ไดรับการตอนรับจากทองถิ่น
โดย Expat เหลานี้เดินทางโดยไมไดมีลูกหรือภรรยามาดวย (Howard, Robert W., 2009) การมีภรรยาในประเทศที่อยูอาศัย
เปนปจจัยหนึ่งที่ท่ีทําใหงายตอการถูกตอนรับและกลืนกลายในการเปนสวนหนึ่งของชุมชน แตสําหรับ Expat ที่เขาไปอยูใน
ชุมชนใหม แมมีภรรยาที่เปนคนในประเทศนั้นๆ ทั้งสองคนก็ถูกนับวาเปนคนนอกชุมชน ทําใหการเปนสมาชิกใหมในชุมชน
ตองมีการปรับ ตัว ดังที่ไดมี โอกาสพูดคุย กับชาวตางชาติบางคนในชุ มชนบานพังปริง ที่ไดแสดงความคิดเห็น วา “...มามี
ครอบครัว และใชชีวิตที่บานพังปริง โดยทําธุรกิจรานอาหาร จึงเห็นวาชุมชนเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเรามาขออาศัยเขาอยู
และในฐานะชาวตางชาติ ผมเปนสวนหนึ่งของชุมชน แมจะมีอุปสรรคดานการใชภาษาไทย แตก็พยายามหลอมตัวเองใหเขา
เปนสวนหนึ่งของชุมชนใหได ดวยการเดินเขาไปหาเขา ไมใชใหเขาเปนฝายเดินเขามาหาเรา...” สิ่งนี้สะทอนใหเห็นรูปแบบที่
เปลี่ยนไปของการเขามาทองเที่ยวหรืออยูอาศัยของชาวตางชาติ หรือแสดงใหเห็นถึ งความเขาใจผิด ในการเขามาของ
ชาวตางชาติ ที่หวังเขามาเพียงอยูอาศัย โดยไมขอยุงเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น หากยังไมมีความเขาใจตอรูปแบบการเขามาอยู
อาศัยของชาวตางชาติเหลานี้ ก็อาจทําใหเกิดการละเลยทางนโยบายตอการเขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติในชุมชนทองถิ่น
ไทย ที่นับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และเปนปรากฏการณในหลายพื้นที่ ดังที่สะทอนใหเห็นในการบริหารจัดการโครงการ
ทองเที่ยวแบบพํานักนาน โดยหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2544 ที่มีจุดเนนที่โครงการอสังหาริมทรัพยที่
หรูหรา และโออา ดวยหวังเพียงที่จะเพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยววัยเกษียณที่มีกําลังซื้อสูง การบริหารจัดการเชนนี้ไมได
สนองตอบปรัชญาของการพัฒนาอยางยั่งยืนของโลก ในการอนุรักษไวซึ่งสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และไมไดเกิด
การพัฒนาของคนแตอยางใด ทําใหขาดซึ่งปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวและคนไทยทองถิ่นอยางเปนธรรมชาตินั้น นอกจาก
จะทําใหนักทองเที่ยวขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนไทย คนไทยเองก็ขาดโอกาสในการเรียนรูวัฒนธรรมใหมที่
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แตกตาง ซึ่งอาจนํามาประยุกตดัดแปลงใชอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวไทยไดอีกดวย (ประเทือง หงสรานากร, 2549,
บทคัดยอ) เชนเดียวกับปรากฏการณการเขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติในชุมชนทองถิ่นไทย เราควรจะทําความเขาใจ
ปรากฏการณเชนนี้ เพื่อเตรียมพรอมในการรับมือกับปรากฏการณการเคลื่อนยายคนในรูปแบบใหมของโลกที่พรมแดนรัฐชาติ
วัฒนธรรม ภาษา ชุมชนทองถิ่นที่แตกตางไมสามารถปดกั้นไดอีกตอไป
บานพังปริง: สภาพทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การอพยพเคลื่อนยาย และการเปลี่ยนแปลงประชากร
เนื่องจากยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษามากนัก สิ่งที่ปรากฏเปนขอมูลในบทความนี้จึงมาจากการลงพื้นที่เก็บ
ข อ มู ล ภาคสนามจากคํ า บอกเล า ของคนในชุ ม ชน แล ว นํ า มาเรี ย บเรี ย งและเที ย บเคี ย งกั บ วั น เวลาจากเหตุ ก ารณ ท าง
ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบานพังปริง เปนชุมชนมุสลิมเกือบรอยเปอรเซ็นต มีชาวพุทธไมกี่หลังคา
เรือน มีประชากรประมาณ 1,450 คน มีพื้นที่มาก จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่มีการเขามาซื้อที่ดินของคนขางนอกและชาวตางชาติ
บานพังปริง ตําบลกลาย อยูหางจากอําเภอทาศาลาประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบดวย 2 ชุมชนดั้งเดิม คือ บาน
พังปริง และบานปากดวด ตั้งอยูในรอยตอระหวางอําเภอทาศาลาและอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตั้งหมูบานหาง
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 401 (สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช) 6 กิโลเมตร สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ลักษณะ
ดินสวนใหญเปนดินทราย มีฝนตกชุก พื้นที่สวนใหญเปนสวนมะพราว สภาพอากาศเปนแบบชายทะเล พื้นที่ระหวางบานพัง
ปริงเปนพื้นที่ทอดยาวไปตามชายหาด ถนนและที่ตั้งบานเรือนประชาชน ตั้งกระจัดกระจายไปตามแนวชายหาดที่ยาวประมาณ
9 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ชายทะเลปากดวด ซึ่งมีลักษณะเปนแหลมปากแมน้ํา แตเดิมบานปากดวดแหงนี้ก็ถูกเรียกวา “ปากน้ํา”
แตมีการเรียกเพี้ยนไปจากชื่อเดิม เมื่อมีคนจีนจากปากพนังเขามาทําการคารับซื้อของปาและไตจากชาวบาน มีการตั้งศาลา
และนําการพนันชนิดหนึ่งมาเลนชื่อ “ดวด” จึงมีการเรียกติดปากตอๆ กันมาวา “ปากดวด” การเขามาของคนจีนจากปาก
พนัง เกิดขึ้นมาในชวงรัชกาลที่ 6 โดยเขามาทําการคารับซือ้ ของปาจากชาวบานตามปากน้ําตางๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอมามีการทําแพปลาและประมง การคาที่ปากดวดมีความเฟองฟูเปนอยางมาก มีดานเก็บภาษี ตลาด วิกหนัง วิกลิเก เวที
มวย และโรงแรม เนื่องจากมีคนมากที่เขามาคาขายจึงทําใหเกิดชุมชนขึ้น
สําหรับตําบลกลาย กอนหนานี้ ถือวาเปนชุมชนใหญ เคยเปนที่ตั้งของกิ่งอําเภอกลายมากอน ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการปฏิรูปการปกครองกระจายอํานาจไปสูหัวเมือง แบงการปกครองออกเปน
มณฑล กลายถูกยกใหเปนเขตการปกครองในสมัยนั้น เนื่องจากมีปากน้ําขนาดใหญและมีคลองกลายที่เปนเสนทางออกทะเล
ทําใหเกิดการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาตางๆ โดยทางเรือ และเปนคลองที่คั่นกลางแบงระหวางอําเภอทาศาลาและอําเภอสิชล
หากจะตองเดินทางไปมาหาสูระหวางกัน ตองใชการเดินเรือเทานั้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 จึงมีการตัดทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 401 จากสุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และมีการสรางสะพานเพื่อขามแมน้ํากลาย จากเดิมที่มีการเดินทางโดย
ทางทะเล คือมีเรือเมล 2 เสนทาง คือ ขนอม-ทาแพ และ ขนอม-ปากพนัง รวมถึงมีเสนทางเรือไปกรุงเทพฯ ขึ้นฝงที่ยานนาวา
ก็ทาํ ใหการเดินทางทางทะเลเสื่อมความนิยมลง อีกทั้งชุมชนริมทะเลที่คึกคักของปากน้ําปากดวดก็ซบเซา เนื่องจากมีการเก็บ
คาคุมครองจากผูมีอิทธิพลในพื้นที่ ทําใหกลุมคนที่เขามาคาขาย คนมีฐานะในชุมชน อพยพไปอยูที่อื่น อาทิ คนจีนไปอยู
ปากน้ําสิชล คนมุสลิมไปทําแพปลาที่จังหวัดปตตานี หรือเขาไปอยูในตัวเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สําหรับประวัติการตั้งถิ่นฐานและการอพยพโยกยายของประชากรในบานพังปริงนั้น มีประวัติความเปนมาคูขนานกับ
ประวัติศาสตรเมืองนครศรีธรรมราช โดยอาจารยกิตติ อาลีแอ ไดใหสัมภาษณกับปาตานีฟอรั่ม ที่ปรากฏเผยแพรในหนาเพจ
วันที่ 31 มีนาคม 2556 วา พื้นที่แรกๆ ของการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่แรกๆ นั้น มีที่
ปากน้ํากลายและพังปริงรวมอยูดวย จากคําบอกเลาของชาวบานไดขอมูลเพิ่มเติมวาในสมัยเจาพระยานคร (นอย ) ยกทัพไป
ปราบเมืองไทรบุรี ในการยกทัพไปตีเมืองไทรบุรีนั้น มีการกวาดตอนคนมุสลิมมาดวย โดยนําไปไวในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช หากเปนชางฝมือจะอยูหลังวัดมหาธาตุ พอคาจะอยูตลาดแขก และทาสจะอยูทุงชน สําหรับที่พังปริงนั้น มี
นายทหารชื่อสาแอมาขึ้นฝงที่พังปริง และกอตั้งเปนชุมชนนับตั้งแตนั้น ทําใหในชุมชนแหงนี้ยังคงมีการติดตอกับเครือญาติที่
กลันตันและเคดะห (ไทรบุรี) อยู จากคําบอกเลา จะเห็นไดวาเมื่อมีกลุมมีอิทธิพลเกิดขึ้น คนในหมูบานพังปริงจะมีการนั่งเรือ
อพยพไปทํางานที่ปตตานีกับเครือญาติที่อพยพมาจากกลันตันและไทรบุรี ดังนั้น การอพยพออกไปทํางานยังพื้นที่อื่นของ
ประชากรในบานพังปริง เกิดครั้งแรกในชวง พ.ศ. 2516 เนื่องจากผูมีอิทธิพลเกิดขึ้นในพื้นที่
การเขามาของคนตางถิ่น เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2545-2546 เนื่องจากกระแสกการทํานากุง ในแถบอําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช และในพื้นที่ชายทะเลแถบนั้น ที่ติดกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทําใหมีคนตางถิ่นจากอําเภอทา
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ศาลา คนจากจังหวัดชุมพร และสุราษฎรธานี เขามากวานซื้อที่ดินเพื่อทํานากุง อยางไรก็ตาม นากุงไดเริ่มซบเซาจึงมีการปลูก
ปาลมและทําฟารมปศุสัตว ที่ดินจึงเริ่มเปลี่ยนมือไปสูคนนอก
ในชวง พ.ศ.2550 ไดมีชาวตางชาติคนแรกเขามาซื้อที่
ในบานพังปริง ซึ่งมีภรรยาเปนคนไทย เปนคนอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภรรยาคนไทยนี้ชื่อ ปาแดง อพยพ
ยายถิ่นไปอยูที่แคนาดาเปนเวลานานแลว และไดเขามาซื้อที่ดินกับสามีชาวแคนาดา ในราคาไรละ 400,000-500,000 บาท
และทําเปนรีสอรท รีสอรทแหงนีจ้ ึงเปนแหงแรกของบานพังปริง จากนั้นปาแดงไดชักชวนคนตางชาติเขามาซื้อที่ดินอีก มีการ
เก็บคานายหนา รวมถึงคนในพื้นที่ที่มีที่ดินมาก ก็เริ่มขายและเปนนายหนาขายที่ดินดวย แตยังไมมากนัก
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2555-2556 เริ่มมีฝรั่งที่มีภรรยาคนไทย ที่ไมใชคนในชุมชนเขามาซื้อที่ดินติดชายทะเลทํารีสอรท
และเริ่มชักชวนชาวตางชาติอื่นๆ ใหเขามาซื้อที่ดินดวย โดยปจจุบัน ราคาขายที่ดินที่ติดชายทะเลอยูที่ไรละ 5,000,0007,000,000 บาท แนวโนมในการเขามาซื้ อที่ดินบ านพังปริงมีเ พิ่มมากขึ้นอยา งตอเนื่ อง แต ยังไมมี แผนรองรับใดๆ จาก
หนวยงานทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล หรือในระดับจังหวัด ในการรับมือกับแนวโนมการเขามาอยูอาศัยและทํา
ธุรกิจของชาวตางชาติ มีเพียงความตื่นตัวในระดับสมาชิกชุมชนที่ทําธุรกิจรีสอรท นายหนาขายที่ดินที่ตองมีความเกี่ยวของ
ปฏิสัมพันธกับชาวตางชาติเทานั้น ที่เริ่มมีความตองการพัฒนาศักยภาพดานภาษา การสื่อสารพูดคุย เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
การอยูรวมกันของครอบครัวชาวตางชาติและคนในชุมชนในเรื่องตางๆ
ปจจัยที่ทําใหชาวตางชาติเขามาอยูอาศัยถาวรที่บานพังปริง และความเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ชาวตางชาติที่มาซื้อที่ดินและอยูอาศัยที่บานพังปริง ปจจุบันมีจํานวน 26 ราย มีชาวอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด นอรเวย สแกนดิเนเวียร และรัสเซีย มีทั้งมาสรางบานอยูอาศัยและประกอบอาชีพอื่น อยูอาศัยและ
ทํารีสอรท จัดสรรที่ดินขาย และอยูอาศัยในฐานะเปนผูเกษียณอายุ โดยมีภรรยาชาวไทยติดตามมาอยูดวย ในจํานวนนี้
ประกอบอาชีพขับเครื่องบินใหบริษัทเชฟรอน ซึ่งไดเขามาสรางที่พักใหกับพนักงาน และตั้งสํานักงานในพื้นที่บานบางสาร
ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา ตั้งแต พ.ศ. 2551 สําหรับภรรยาชาวไทย มีภูมลิ ําเนาเปนทั้งในภาคใตและภูมิภาคอื่น อาทิ
จังหวัดสกลนคร ศรีษะเกษ นครสวรรค นครศรีธรรมราช พัทลุง และภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีคูรักตางชาติรวมอยูดวย
ชาวตางชาติเหลานีเ้ คยอยูในพื้นทีอ่ ื่นของประเทศไทยมาแลว แตตอ งการหาพื้นที่สงบเพื่ออยูอาศัย เชน คูรักตางชาติที่เขามา
ซื้อที่ดินติดทะเลในบานพังปริงโดยการชักชวนของเพื่อน พวกเขาขายที่จากเกาะสมุย และหาพื้นที่ใหม อยางไรก็ตาม พื้นที่ที่
อยูอาศัยปจจุบันเริ่มมีเสียงดังอึกทึกจากรีสอรทเวลาจัดงานตางๆ ทําใหพวกเขาไดไปซื้อที่ดินในหมูบา นที่ใหมติดทะเลเชนเดิม
แตหางไกลผูคนเพื่อตองการที่สงบในการพักอาศัย โดยมากชาวตางชาติจะหลบหนีความวุนวายจากเกาะสมุย-พงัน มาอยูที่ขน
อม อยางไรก็ตาม นับตั้งแต พ.ศ. 2552 การทองเที่ยวที่ขนอมเริ่มเปนที่นิยมและไดรบั ความสนใจจากนักลงทุนไทยและ
ตางชาติ เกิดการกอสรางรีสอรทบานพักตากอากาศหรูหลายโครงการตลอดแนวชายฝงอําเภอขนอม ความยาว 20 กิโลเมตร
ทําใหขนอมเริ่มแออัด ชายหาดบานพังปริงจึงเปนตัวเลือกที่ดี สําหรับชาวตางชาติ ดวยความสวยงามของธรรมชาติ และความ
เงียบสงบของชุมชน รวมถึงมีความพรอมดานสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ และที่ตั้งชุมชนไมไกลจากถนนใหญ สําหรับปจจัยที่
ทําใหชาวตางชาติมาอยูอาศัยในพืน้ ที่แหงนี้ จากการเก็บขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1. การชักชวนของเพื่อนชาวตางชาติดวยกัน
ชาวตางชาติที่มาซื้อที่อยู ณ ชายหาด พังปริง ไมใชนักทองเที่ยวขาจร แตเปนกลุมชาวตางชาติที่ทําธุรกิจรวมกับ
ภรรยาชาวไทย หรือเพื่อนชาวตางชาติที่ทําธุรกิจในประเทศไทยนานแลว มีเครือขายชาวตางชาติในประเทศไทย รวมถึง
ตางประเทศดวย เชน กรณีของนอย (นามสมมุติ) นอยไดเลาวาเธอกับสามีชาวอังกฤษ ไดเขามาซือ้ ที่ดินและทํารานอาหารที่
บานพังปริงโดยการชักชวนของเพื่อนสามี ซึ่งเปนชาวแคนาดาและมีภรรยาคนไทยเปนคนนครสวรรค เธอมองวาชุมชนแหงนี้มี
ความเงียบสงบ และสามีก็ชอบ มีความสะดวกสบาย เริม่ แรกนอยกับสามีไดเชาบานเพื่อนคนนี้ ซึง่ ไดเขามาอยูกอน และได
สรางบานเพื่อใหเพื่อนชาวตางชาติเชาอยูอาศัย เพราะเริม่ เห็นแนวโนมวาชาวตางชาติจะนิยมอยูอาศัยนานๆ หากชอบสถานที่
ใดสถานที่หนึ่ง และเนื่องดวยครอบครัวนี้มลี ูกที่ยังเรียนอยูในตัวเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงยังไมคิดยายไปไหน
ขณะเดียวกัน เมื่อนอยกับสามีเชาบานอยูสักพัก ก็เริม่ ซื้อที่ดินของตัวเองไวหลายผืนในชุมชนแหงนี้ และยายออกไปสรางบาน
ของตัวเอง แตเนื่องจากเธอและสามีทําธุรกิจรานอาหารอยูแลว จึงเปดบานเปนรานอาหารดวย และลูกของเธอก็เริ่มเขา
โรงเรียนที่อําเภอสิชล จึงยังไมคิดยายไปไหน ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดานธุรกิจไปดวย ซึ่งลูกคาก็มีทั้งที่เกาะสมุย
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และอําเภอขนอม สวนกลุม ลูกคารานอาหารก็เปนนักทองเที่ยวในทองถิ่นเองและชาวตางชาติที่เปนครูสอนภาษาในพื้นที่รอบๆ
และพนักงานเชฟรอนที่มีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
จากเริ่มแรกที่กลุมชาวตางชาติเขามาอยูอาศัย และทําธุรกิจบานเชาใหกับกลุมชาวตางชาติดวยกัน ชายหาดบานพัง
ปริงเริ่มเปนที่รูจักและดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ และชาวตางชาติจากการมีรสี อรทเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งของคนไทยและ
ชาวตางชาติ ที่เปนที่รูจักของชาวตางชาติคือ โลมา บีช และบีช วอลค
โดยบีช วอลค มีเจาของเปนอดีตผูอํานวยการพิพิธภัณฑศลิ ปะ ประเทศนอรเวย ไดมาซื้อที่และทําธุรกิจรวมกับคน
ไทย ชื่อสันต (นามสมมุติ) เริม่ แรกตั้งใจวาจะทําที่พักสําหรับลูกคาแถบสแกนดิเนเวีย แตไดมีการสรางหองประชุมเพื่อจัด
สัมมนา และดวยความรักศิลปะเปนทุนเดิมไดมีการตกแตงรีสอรทดวยงานศิลปะ และเปดใหคนทั่วไปไดเขาชม พรอมกับรับ
จัดงานเลี้ยงงานแตงงานตางๆ รวมถึงสันตมีการทําธุรกิจสรางเครือขายกับนักธุรกิจทองถิ่นรุนใหมที่ไปร่ําเรียนและทํางานทั้งใน
ตางประเทศและในประเทศมีความตองการกลับมาพัฒนาธุรกิจและการทองเที่ยวชุมชนตนเอง มีการจัดกิจกรรมที่รสี อรทบอย
ครั้ง ทําใหเปนที่รูจักของทั้งชาวไทยและตางชาติ จากนั้นไดซื้อที่ดนิ เพิ่มเติมทําเปนรีสอรทสําหรับผูสงู อายุ จัดสรรทีด่ ินขาย
และสรางบานขายดวย ลาสุดมีการซื้อขายบานสองหลังแรกที่แลว เสร็จในราคา 15 ลานบาท
โลมา บีช เจาของเปนคนนิวซีแลนด มีภรรยาชาวไทยทีเ่ คยทําธุรกิจที่ภูเก็ต ฝายสามีเปนคนชอบลองเรือยอรช ครั้ง
แรกที่ไดรูจักชายหาดพังปริงแหงนี้ ก็มาจากการลองเรือยอรมาที่นี่ และไดเห็นปลาโลมาในทะเล จึงตัง้ ชื่อรีสอรทแหงนี้วาโลมา
บีช ดวย จากนั้นเขาและภรรยาไดมาดูที่ดินทีต่ องการซื้อทํารีสอรทหลายครั้ง จากนั้นจึงตัดสินใจซื้อเปนเจาของ และทําเปนรี
สอรท รวมถึงเปดเปนรานอาหารดวย โดยมีภรรยาเปนแมครัว และมีผูชวยทั้งคนไทยและพมา โลมา บีชแหงนี้ดึงดูด
นักทองเที่ยวตางชาติ ใหมาเที่ยวที่ชายหาดพังปริงเปนจํานวนมาก เพราะมีบริการอาหารและเครื่องดืม่ โดยเฉพาะมีพิซซาที่ทํา
เอง ราคาไมแพง ที่สําคัญคือเปนรีสอรทที่มดี นตรีสดเลนเปนแหงแรก นักรองนักดนตรีเปนชาวตางชาติ ชุดแรกๆ ที่มาเลน
นักรองเปนชาวอินโดนีเซีย สําหรับความรูส ึกของนักทองเที่ยวที่ไดมารีสอรทแหงนี้คือมีบรรยากาศเหมือนบาน เพราะมีอาหาร
ฝรั่งและเพลงที่สรางความอบอุน มีบรรยากาศสบายๆ ที่ชาวตางชาติที่ทํางานหรืออยูอาศัยแถวนี้รสู ึกเหมือนอยูบาน ในชวงสุด
สัปดาหที่แหงนี้จึงเปนเสมือนที่นดั พบกัน รีสอรทแหงนี้จึงมีการบอกตอออกไปแบบปากตอปาก หรือมีการเขียนรีวิวใน
อินเตอรเน็ตโดยกลุมชาวตางชาติที่เคยมา ทําใหเปนทีร่ ูจักเปนอยางมากในชวงปสองปนี้ ในขณะเดียวกันรีสอรทที่มเี จาของเปน
คนไทยก็มีกลุมลูกคามาใชบริการ บางคนมาเปนครั้งที่สองหรือสาม เพราะชอบบรรยากาศทะเลทีส่ วยงาม เงียบสงบ ไมมี
นักทองเที่ยวพลุกพลาน และเที่ยวแบบครอบครัวได
2. เสนหของธรรมชาติและความเรียบงายของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ชุมชนบานพังปริงมีประชากรสวนใหญเปนมุสลิมที่ทําการเกษตร เชน ทําสวน เลี้ยงสัตว ทําประมง รับจาง และ
คาขาย มีการแปรรูปอาหารทะเลดวย การถือครองที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ประเภทโฉนด ไมมีปญหาดาน
เอกสารสิทธิ์ในที่ทํากินจากที่มีชวงของการอพยพออกจากหมูบานในชวงของที่มีผูมีอิทธิพล จากนั้นก็มีการอพยพกลับมาอยูใน
พื้นที่เดิม โดยมีการทําธุรกิจอื่นๆ คือ การสงออกมะพราวไปอินโดนีเซีย การคาขายนอกชุมชนตามตลาดนัด และลูกหลานของ
คนรุนพอแมปจ จุบัน มักจะไดรับการสงเสริมใหเรียนหนังสือ ผูหญิงจะเรียนหนังสือมากกวาผูชาย ที่ชอบทําอาชีพประมงหรือ
รับจางอยูในชุมชนมากกวาเรียนหนังสือ ยังไมมีปญหายาเสพติดมากนัก แตก็มีความกังวลวาจะเกิดในอนาคตได เพราะมี
แนวโนมวาเด็กผูชายจะไมเรียนหนังสือตอมากขึ้น กลุมคนที่เรียนหนังสือตอ เมื่อจบแลวจะกลับมาทํางานในพื้นที่ใกลเคียง
โดยรอบ อาทิ เปนลูกจางรานสะดวกซื้อ หางโลตัส และบริษัทตางๆ สวนกลุมอื่นๆ ก็มีทั้งรับจาง ทําประมง และเปนลูกจาง
รีสอรท หรือทํางานดูแลทําความสะอาดบานใหกลุมชาวตางชาติ การอพยพยายถิ่นไปทํางานที่อื่นของคนกลุมหนุมสาวจึงไม
ปรากฏเทาไรนัก ดังนั้น การอยูแบบชุมชนและเครือญาติยังมีอยูสูง แตละครัวเรือนมีรายได และมีอาชีพของตัวเองที่เปนอิสระ
มีเศรษฐกิจในหมูบาน เชน มีรานน้ําชา รานขาวมันแกง มีการขายเรอาหารทะเล มีการแปรรูปอาหารทะเลที่ทั้งขายในชุมชน
และนอกชุมชน
เสนหยามเชาของหาดพังปริง จะยังเห็นวิถีชีวิตของการออกเรือหาปลาของเรือประมงพื้นบาน การเก็บและหาหอย
ปู ปลาตามชายฝง พรอมกับมีรา นน้ําชาประจําหมูบานที่ตั้งมานานกวา 50 ป เปนศูนยรวมชีวิตยามเชาของชุมชน ที่มีขาว
เหนียวไกทอด ขาวมันแกงบริการ มีทําเลที่ตั้งติดชายทะเล ซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางมาที่รานโดยทางถนนแลวยังสามารถ
เดินลัดเลาะมาทางชายหาดไดอีกดวย พี่คนหนึ่งซึ่งเปนเจาของรีสอรทที่เปนธุรกิจแบบครอบครัว เลาวา หากมีนักทองเที่ยว
มาพักที่รีสอรทตอนเชา จะแนะนํารานน้ําชาบังเล็กสําหรับทานอาหารเชา หรือบางทีก็ขับรถพาไปกินเอง แถมเลี้ยงแขกที่มา
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พักดวย ทุกคนชอบบรรยากาศ รวมถึงอาหารเครื่องดืม่ ของรานนี้ บางคนกลับมาใหม เปนเหมือนเสนหของชุมชนที่นี่ ที่ยังมีวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบงาย เชนเดียวกับผูใหขอมูลทานหนึ่งซึ่งชอบชุมชนแหงนี้ แมทํางานที่อําเภอทาศาลา แตมักแวะเวียนมา
พักที่นี่เสมอ เธอบอกวา นักทองเที่ยวที่เปนฝรั่งเขาจะทึ่งมากที่ยังเห็นคนทอดแห วางอวนตอนเชา มีคนเอาอาหารทะเลสดๆ
พวงขางมอเตอรไซดมาขาย ถาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เขาจะโหยหาวิถีชีวิตแบบนี้ ที่มันหาไมไดแลวตามที่ทองเที่ยวชื่อดังอยาง
ภูเก็ตหรือ สมุย ทุกคนมาตางชอบและอยากกลับมาอีก
3.ลักษณะพหุวัฒนธรรมของชุมชน
แมชุมชนนี้จะอยูอาศัยโดยคนมุสลิมเกือบทั้งหมด แตเปนสังคมเปด เพราะมีการอพยพเคลื่อนยายเขาออกของคนมา
ตั้งแตสมัยอดีต คือเปนปากน้ําที่มีการสัญจรและคาขายทางทะเลมากอนโดยเฉพาะพื้นที่ปากดวด ที่ผูใหขอมูลเลาวามีคนจร
เดินทางไปมาเสมอ นอกจากนั้น ในชวงมีอิทธิพลในพื้นที่ ก็มีการอพยพไปอยูที่อื่นและกลับมาในภายหลัง ทําใหคนเหลานี้มี
เครือขายนอกชุมชน เพื่อทําธุรกิจการคาและไปมาหาสูระหวางกัน หรือบางคนไปเรียนศาสนาอิสลามเพิ่มเติมนอกชุมชน เปน
ตน ในบริเวณปากน้ํากลาย มีชาวมุสลิมจากปตตานีอพยพเขามาทําการคาขาย คนมุสลิมกลุมนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความรูทางศาสนาดี ไมใชมาจากการกวาดตอนดังมุสลิมกลุมอื่นในนครศรีธรรมราช แตยายมาเพื่อการคาและการเผยแพร
ศาสนา จะเห็นไดวาปากน้ําเหลานี้นับตั้งแตอําเภอสิชลไปถึงทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการทําการคา และมีการเขามา
ของคนจีน คนตางถิ่นจากที่อื่น และเกิดการตั้งรกรากถิ่นฐานขึ้น ทําใหมีความหลากหลายของกลุมคนและกลุมชาติพันธุ จึง
เปนพื้นที่ที่อยูอาศัยรวมกันระหวางชาวไทยพุทธ-มุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน มาอยางชานาน ดังปรากฏวามีทั้งวัด ศาลเจา
มัสยิดตั้งอยูในพื้นที่แหงนี้ นอกจากนั้นมีชุมชนใกลเคียงเชนตําบลเสาเภาและตําบลฉลอง อําเภอสิชล ที่มีชาวลานนาถูกกวาด
ตอนเขามาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งสอดคลองกับประวัติศาสตรที่มีการบันทึกวามีการกวาดตอนชาวลานนามาอยูที่ภาคใตหลายครั้ง
โดยเฉพาะในรัชกาลสมเด็จ พระราเมศวร รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รวมทั้งรัชกาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
( ศานติ ภักดีคํา, น.32) ความหลากหลายทางศาสนาและกลุมคนทําใหมีการอยูอาศัยรวมกันมาอยางชานาน เชน ผูใหขอมูล
ทานหนึ่งเลาวา เปนบานคนไทยพุทธสองสามหลังที่ปากดวด ก็อยูอาศัยรวมกันไดเปนอยางดี มีอะไรคอยชวยเหลือกัน สมาชิก
ในชุมชนไมไดมีทาทีไมเปนมิตรตอผูมาอยูใหมเชนชาวตางชาติ นอกจากเขาผูนั้นจะมาสรางความเดือดรอนหรือเบียดบังชุมชน
เชนผูใหขอมูลทานหนึ่งเลาวา มีบานชาวตางชาติหลังหนึ่งที่ทําใหชาวบานเริ่มมีทาทีไมชอบคือการสรางรั้วสูงปดกั้นลมและวิว
ชายทะเล ที่สําคัญคือ มีการตอวาชาวบานเมื่อมีการขับมอเตอรไซดเปนรอยลอไปหนาชายหาดบานเขา และมีการปดทางลง
ทะเล ไมใหชาวบานขนแมงกะพรุนขึ้นมาขายใหพอคาคนกลาง ที่มารับซื้อที่หมูบาน ถามีเหตุการณลักษณะนั้น ชาวบานจะ
เริ่มมีทาทีไมชอบ ผูใหขอมูลทานนี้ยังเลาตอวาพี่ก็ไมใชคนดั้งเดิมของชุมชนนี้ มาซื้อที่และเขามาอยูอาศัยเมื่อ 18 ปที่แลว
ตั้งแตชายทะเลแหงนี้ไมมีบานคนสักหลัง ตอนมาอยูเริ่มแรกเลี้ยงหมา 80 ตัวก็ไมมีปญหาอะไร ชาวบานที่เปนมุสลิมก็ผานมา
ผานไปหนาบาน ก็ไมไดมีการรังเกียจหรือตอวาที่มีหมาจํานวนมาก แตไมนานมานี้ ชาวตางชาติคนหนึ่งที่เขามาอยูในหมูบาน
ไดเดินออกกําลังกายและหมาไดเหาชาวตางชาติทานนี้โวยวายเปนอยางมาก ผูใหขอมูลทานนี้เลาเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความ
ใจกวางของชุมชนในการเปดรับผูมาอยูใหม
ทิศทางการอยูรวมกันเพื่อไปสูการเปนชุมชนหรือหมูบานนานาชาติ
การเคลื่อนยายถิ่นไดกลายเปนแนวโนมของโลกปจจุบัน จึงยากทีจ่ ะทัดทานกระแสของการเขามาของคนจากพื้นที่
อื่นประเทศอื่น ที่มีอิสระในการเคลื่อนยายทุน ทําธุรกรรม หรือซื้ออสังหาริมทรัพย ทําธุรกิจในพื้นที่ตางๆ ไดทั่วโลก ดังนั้น จะ
ทําอยางไร ใหผูทมี่ าอยูใหมและผูที่อยูอาศัยดั้งเดิมอยูร วมกันได โดยมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน และสรางแนวทาง
ปฏิสัมพันธที่จะทําใหความแตกตางของภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตไมเปนอุปสรรค แตหมุนเปลี่ยนใหมแี งมุมบวก และเปนผลดี
ตอการพัฒนาคนและชุมชนทองถิ่นไทย ที่จะเชื่อมชุมชนทองถิ่นไทย เทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถฉกฉวย
ใชประโยชนจากสิ่งที่เกิดขึ้นได และเตรียมความพรอมใหกับคนรุนตอไปเขาสูการเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและศักยภาพ
โดยทิศทางการอยูร วมกันเพื่อไปสูก ารเปนชุมชนหรือหมูบานนานาชาติไดนั้น ผูเขียนของนําเสนอจากการไดทํากิจกรรมและ
เฝามองปรากฏการณในชุมชนนี้ ดังนี้
1.การพูดคุยทําความเขาใจและสรางขอตกลงในการอยูรวมกัน
การที่ยังไมมแี ผนรองรับที่เปนรูปธรรมใดๆ ของผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับปรากฏการณการ
เขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติ ทําใหนากังวลถึงขอตกลงรวมกันของชาวตางชาติและชุมชนในการอยูรวมกัน โดยเฉพาะการ
ออกแบบกอสรางที่อยูอาศัย ที่ชาวตางชาติมักมีการสรางกําแพงทึบปดเสนทางลมและทัศนียภาพชายหาด จากเดิมที่ชาวบาน
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เคยเดินผานลงชายทะเล ก็ตองเลีย่ งเสนทางอื่น หรือไปยังที่ดินอื่น ที่เจาของยังไมมีการกั้นรั้วเพื่อแสดงความเปนเจาของ การ
บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ชาวตางชาติยังไมเขาใจระบบการทํางานของหมูบานที่ตองรองบประมาณ เชน การขอตอทอ
น้ําประปา แตเมื่อมีการชี้แจงและมีการพูดคุยกัน ก็สามารถทําความเขาใจได และหาแนวทางแกไข จากการพูดคุยกับผูที่ทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาหมูบา นและเปนคนชวยประสานกับชาวตางชาติใหขอมูลวา โดยมากชาวตางชาติไมไดมีอะไรที่ตองเขามา
ยุงเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชน สิ่งที่เกี่ยวของกับเขาโดยตรงก็คือสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ที่ตองมีการจัดการโดยชุมชนหรือ
องคการบริหารสวนตําบล บางครัง้ ชาวตางชาติจะไมเขาใจระบบการทํางาน ตองมีการอธิบายใหเขาเขาใจ
2.การสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันใหกับคนในชุมชน
ในเบื้องตนที่มีการแลกเปลี่ยนของคนในชุมชนตามวงพูดคุยในรานน้ําชาซึ่งเปนที่พบปะโดยธรรมชาติของคนใน
ชุมชนที่ยังคงเปนวิถีชีวิตในทุกวันนี้ ก็คือ ปญหาดานความการศึกษา ที่เกี่ยวพันกับการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนในชุมชน
ซึ่งเห็นวาควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน มิเชนนั้นจะนําไปสูปญหาดานอื่นๆ รอบดานเฉกเชนชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศและทั่ว
โลก โดยความตองการแรกที่ชาวบานตองการ คือ ตองการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะนานาชาติไดหลั่งไหลเขามาพํานักอาศัย มี
ครอบครัวและทํามาหากินในชุมชนนี้จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดอุปสรรคเรื่องการใชภาษาเพื่อการสือ่ สารในชีวิตประจําวัน
ระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากนั้น ยังสงผลใหไมสะดวกในการสื่อสารเพื่อทํามาหากิน เนื่องจากปญหาเรื่องการใช
ภาษาอังกฤษนั่นเอง โดยการสอนภาษาอังกฤษที่วาของชาวบาน ตองการเรียนแบบไมเปนทางการ และสอนคําพูดที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อสื่อสารและทํามาหากินกับชาวตางชาติได เชน การขายปลา ขายไกทอด ขายน้ําชา รวมถึงการติดตอสื่อสาร
ในดานอื่นๆ เชน การเก็บคาน้ําคาไฟ ในขณะเดียวกัน ชาวตางชาติก็มีความตองการใหชาวบานสามารถสื่อสารกับเขาไดใน
ประโยคพื้นฐาน เพราะแมพวกเขาเหลานี้จะมีภรรยาชาวไทยที่จะสามารถเปนลามใหได แตบางสถานการณที่ตองอยูคนเดียว
เชน การเดินออกกําลังกาย การขับรถ ก็ทําใหตองมีการสอบถามทางจากชาวบาน
3. การสรางสิ่งแวดลอมใหเปนนานาชาติ
สืบเนื่องจากการที่จะตองติดตอสื่อสารในชีวิตประจําของคนในชุมชนกับชาวตางชาติที่บานพังปริง ทั้งผูที่อยูอาศัย
ถาวรในหมูบาน และนักทองเที่ยวที่เขามาพักในรีสอรท ทําใหชาวบาน โดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพคาขาย รูสึกวาภาษาเปน
อุปสรรคในการคาขาย เชน พอคาขายขาวหมกไก แมคาขายขาวมันแกง พอคาปลา แมคาโรตี รานขายของชํา รานน้ําชา และ
ในเมื่อการเรียนภาษาอังกฤษไมไดพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วดังใจนึก การมีปายราคาสินคา เมนูโรตี เมนูรานน้ําชา และปาย
บอกทางที่เปนภาษาอังกฤษ ก็สามารถเปนสื่อใหพวกเขาและเธอสือ่ สารออกไปได นอกจากนั้น ยังทําใหคุนเคยกับคําศัพทที่
ตองใชในการพูดคุยขายของ ดังนั้น กลุมคนแรกๆ ที่เห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ คือ กลุมพอคาแมคาเหลานี้
และคนทํางานในรีสอรทที่ตองมีการปฏิสัมพันธกับชาวตางชาติ
4.การสรางกิจกรรมจิตอาสา
จากการพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนที่เปนคนนอกที่เขามาอยูในชุมชนแหงนี้มากกวา 18 ป ซึ่งมีบทบาทในการใหความ
ชวยเหลือเปนที่ปรึกษาใหกับชาวบานในชุมชน มีภูมิหลังดานการศึกษา คือ จบปริญญาตรี เปนชนชั้นกลางในหมูบาน และเปน
ผูที่มีความใกลชิดและเปนตัวกลางประสานงานกิจการในชุมชน อาทิ การจัดปใหม ทํากองทุนหมูบาน ทําหลักสูตรสอน
ภาษาอังกฤษใหชุมชน เปนตน เห็นวากิจกรรมที่จะทําใหชาวตางชาติเปนสวนหนึ่งของชุมชนได ก็คือ กิจกรรมจิตอาสา เชน
วันเด็ก วันปใหม ที่สามารถเขารวมและสนับสนุนกิจกรรมใหชุมชนได สิ่งหนึ่งที่เปนที่สรางความสนใจใหกับชาวตางชาติและ
ตองการใหความรวมมือคือจิตอาสาในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งพวกเขารูสึกวาเขากับความสามารถและประโยชนที่จะใหไดกับ
คนในชุมชน เนื่องจากวิถีชีวิต เวลา ภาระที่ตางกัน ทําใหหลายกิจกรรมไมสามารถจะสรางการมีสวนรวมใหกับชาวตางชาติได
แตการใชเวลาในการสอนภาษาอังกฤษใหกับชาวบานไดรับการตอบรับและสรางความกระตือรือรนใหกับชาวตางชาติ ทั้งนี้ไดมี
การจัดการโดยมหาวิทยาลัยและกลุมคนที่มารวมสอน คือคณาจารยและนักศึกษา ทําใหพวกเขารูส กึ ไมแปลกแยก และเปนที่
ตอนรับของชาวบาน ซึ่งทําใหสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางชาวตางชาติและชุมชนไดเปนอยางดี
งานศึกษาชิ้นนี้ เปนเพียงการสํารวจและวิเคราะหปรากฏการณเบื้องตน ที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่นบานพังปริง ตําบล
กลาย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบประเด็นที่นาสนใจที่จะมีการศึกษาพัฒนาตอยอดในอนาคต ถึงแนวทาง
ในการสรางปฏิสัมพันธและการอยูร วมกันของคนตางชาติในทองถิ่น หรืออาจกลาวไดวาแนวโนมนานาชาติในทองถิ่นจะมีมาก
ขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย สําหรับภาคใตเองมีสภาพพื้นที่ ความเปนอยู ประวัติศาสตร วัฒนธรรมที่มลี ักษณะเฉพาะ
และแบบแผนในการเขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติในชุมชน ก็แตกตางจากภูมิภาคอื่นๆ อยางไรก็ตาม ตนทุนการทีม่ ี
ประวัติศาสตรเปนแบบพหุวัฒนธรรมในอดีต ก็ทําใหพื้นที่นี้มีการปรับตัว และเปดรับการเขามาอยูของสมาชิกใหมๆ ในชุมชน
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ซึ่งจะตองสอดคลองไปกับแนวทางการจัดการขององคกรทองถิ่น ที่จะทําใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียมของการอยูรวมกันใน
การใชทรัพยากรตางๆ ในชุมชน และไมทําใหวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจนเกินจะรับมือไดทัน และทําใหการอยูอาศัยของ
ชาวตางชาติเอื้อประโยชนใหกับคนในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งใหกับคนในชุมชนได
เอกสารอางอิง
กองบรรณาธิการปาตานีฟอรัม่ . มานุษยวิทยา มลายูโพนทะเล ณ เมืองลิกอร. สืบคน
http://www.pataniforum.com/single.php?id=12 วันที่ 25 เมษายน 2561.
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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
ทิพยสุวรรณ แซลี้
ปริวรรต สมนึก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว
จังหวัดสุรินทร
พัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางสองชุมชน
และเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางสองชุมชน เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยมีเกณฑการเลือก
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คนซึ่งประกอบดวย ผูนําชุมชนและคณะกรรมการการทองเที่ยว วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดศักยภาพทางการ
ทองเที่ยว องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และองคประกอบของเครือขายแทจริง
ผลการวิจัยพบวา 1. บริบทและศักยภาพของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว ในดานศักยภาพ ขอจํากัด โอกาสและความเสี่ยง
ในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความแตกตางกันตามบริบทของแตละชุมชน กลาวคือ ชุมชนบานอาลึมีความโดดเดนในเรื่องวิถีชีวิต
และกลุมชาติพันธุกูยที่เปนเอกลักษณทางดานการแตงกายและการแสดง ในขณะที่ชุมชนบานออมแกวมีความโดดเดนในกิจกรรมการ
ลองเรือตามลําหวยธรรมชาติ ในภาพรวมศักยภาพของชุมชนบานอาลึอยูในระดับปานกลางคอนขางสูงในขณะที่ชุมชนบานออมแกวอยู
ในระดับนอย ซึ่งสามารถเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันไดอยางลงตัวในการสรางเปนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนรวมกัน โดยมีชุมชน
บานอาลึเปนพี่เลี้ยงและนําทรัพยากรการทองเที่ยวของแตละชุมชนมาพัฒนาเปนโปรแกรมการนําเที่ยวไดอยางสรางสรรค
2. การ
พัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคของทั้งสองแหง ผานการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดู
งาน การประเมินตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนกอกําเนิดเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน มีการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว มีการวางแผน การแบงปนผลประโยชน ตั้งกฎระเบียบในการปฏิบัตงิ านรวมกัน การ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว การพัฒนาสินคาที่ระลึก การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ ตลอดจนการสรางโปรแกรมการทองเที่ยวที่เปนของ
เครือขายอยางชัดเจน 3. การเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคพบวา สมาชิกในเครือขายมีการรับรู
ที่เหมือนกัน มีความเขาใจการวางแผนการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน เปาหมายเดียวกัน มีการวางแผนการแบงปน
ผลประโยชนกันระหวางกันอยางเปนธรรม มีสวนรวมในการวางแผน สงเสริมซึ่งกันและกัน แบงปนประสบการณ มีการพึ่งพาอาศัยกัน
ไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเที่ยว ความรู และบุคลากร มีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนกัน มีการพบปะพูดคุย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหกลายเปนรูปแบบเครือขายอยางแทจริง
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบเครือขาย การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรค 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 แผนพัฒนาการทองเที่ยว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อการสงเสริมตลาดทองเที่ยวการ
พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว และการบริหารจัดการการทองเที่ยว (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) จังหวัด
สุรินทรเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณ มีความโดดเดน ไมวาจะ
เปนทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จากการสํารวจสถิตินักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวตางชาติ ที่เขามาเที่ยวจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2559 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 24,631 คน และ จํานวน
นักทองเที่ยวชาวไทย 1,191,562 คน (กรมการทองเที่ยว, 2559) นอกจากแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทรแลว
จังหวัดสุรินทรยังมีแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน ที่มีการนําเสนอเอกลักษณของชุมชนเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปสัมผัส
เรียนรูดวยตัวเองคือ โฮมสเตยบานอาลึ ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร โฮมสเตยบานออมแกว ตําบลศรีสขุ
อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร เปนตน ซึ่งแตละชุมชนที่กลาวมานี้มีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัวในแบบฉบับของ
ชาวสุรินทร ไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม การพูด การแตงกาย พิธีกรรมทางศาสนาตางๆ รวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบงายนาสัมผัส
ชุมชนบานอาลึ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร เปนชุมชนพื้นบานชาวกูยพื้นเมือง ซึ่งเปน 1 ใน 3 ชนเผาของ
จังหวัดสุรินทร ที่มีวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเปนของตัวเองอยูมากมายซึ่งควรคาแกการอนุรักษ
วัฒนธรรมภาษาพูดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีเครื่องแตงการที่เปนเอกลักษณของชุมชนคือผายอมมะเกลือ มีบานพักโฮมสเตย
ที่ไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทย 15 หลัง ไวรองรับนักทองเที่ยวและเปนเสนหที่ดึงดูดแกนักทองเที่ยวที่นิยมทองเที่ยวในเชิง
อนุรักษ (องคการบริหารสวนตําบลสําโรงทาบ, 2561) ชุมชนบานออมแกว อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร เปนแหลงเรียนรู
ทางการดํารงชีวิตของชาวบานในหมูบานทั้ง3 เผา ของจังหวัดสุรินทรคือ เผาลาว (อีสาน) เผากวย(กูย) และเผาเขมร (ขแมร) มี
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในลําหวย (หวยทับทัน) เปนลําน้ําสายเล็กๆที่ไหลผานชุมชน กิจกรรมลองเรือชมบรรยากาศ
ธรรมชาติของลําหวยศึกษาพรรณไมของชุมชนในกลางวัน และกิจกรรมลองเรือชมจันทรดูหิ่งหอยในกลางคืน นอกจากนี้ยังมี
ฐานการเรียนรูที่เกิดจากอาชีพของคนในชุมชน 4 ฐานการเรียนรูดวยกัน เชน กลุมทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ กลุมทอผา
ไหม กลุมจักสานไมไผและพลาสติก และกลุมขนมไทยสินคาและมีบานพักโฮมสเตยรองรับนักทองเที่ยว ไดมาสัมผัสวิถีชีวิตที่
เรียบงาน สงบสุขของชุมชนบานออมแกว (องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข, 2561) การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
บานอาลึและชุมชนบานออมแกว เปนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่นําเอาเอกลักษณความโดดเดนของตนเองมานําเสนอแก
นักทองเที่ยว แตละชุมชนมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวในชุมชนดวยตนเอง ซึ่งมีนักทองเที่ยวเขามาอยางไมสม่ําเสมอ แต
ละชุมชนก็นําเสนอการทองเที่ยวของตนเองแบบตางคนตางทํา
จากการศึกษางานวิจัยของปริวรรต สมนึก และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การสรางรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวมในเสนทางการทองเที่ยวตามริมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ศักยภาพของ
ทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนการทองเที่ยวตามริมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งสี่แหง มีความหลากหลายทั้งใน
ประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีกลุมอาชีพตางๆที่หลากหลาย การสรางรูปแบบ
เครือขาย

NATIONAL CONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
LIBERAL
ARTS,
1ST NATIONAL1STCONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
2018, 2018,
LIBERAL
ARTS,
UBUUBU

161167

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนการทองเที่ยวทั้งสี่แหง
การไปศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ
เครือขายการทองเที่ยวเพื่อปรับวิสัยทัศนและการนํามาประยุกตใชสําหรับเครือขายของตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สรางเครือขายในดานการบริหารจัดการในประเด็นตางๆของ และการประเมินความเขมแข็งของรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ทํานองเดียวกันจากการศึกษางานวิจัยของระพีพรรณ หอทองและคณะ (2556) ไดศึกษาเรื่องการสราง
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกลุมจังหวัดภาคกลาง การจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนของกลุมจังหวัดภาคกลาง ยังมีลักษณะการทํางานที่แยกสวน ขาดการประสานเชื่อมโยงเครือขาย ทั้งใน
ระดับชุมชน จังหวัด และกลุมจังหวัด ภายหลังการจัดเวที เพื่อใหเกิดการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน กลุม สมาชิกที่
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การสรางเครือขายการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน และการทําแผนปฏิบัติการการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จึงเปนแรงบันดาลใจทีผ่ ูวิจัยตองการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือขายการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรนิ ทร การสรางเครือขาย
การทองเที่ยว สามารถสรางการเรียนรูระหวางชุมชน เปนการแลกเปลี่ยน ประสบการณการทํางาน ทักษะการทํางาน ผูวิจัยได
เห็นปญหาการประสานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองชุมชน โดยชุมชนทั้งสองแหงยังขาดการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ประสบการณการทํางานระหวางชุมชน การทําการตลาดหรือหาตลาดนักทองเที่ยวรวมกัน และการสรางโปรแกรมการ
ทองเที่ยวรวมกัน ทําใหขาดอํานาจในการตอรองและประสานงานความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และความเขมแข็งใน
การแขง การแขงขันทางธุรกิจคูแขงทางการทองเที่ยวของทั้งสองชุมชน ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําการสรางเครือขาย
การทองเที่ยวโดยชุมชน ที่เหมาะสมของชุมชนบานอาลึ และชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
สรางพลังใหกับชุมชนการทองเที่ยวของจังหวัดสุรินทรที่มีพื้นที่ตอเนือ่ งกันใหมีพลังตอรองและเปนพันธมิตรทางธุรกิจทองเที่ยว
ดวยกันไดอยางเหนียวแนนและยั่งยืน
และกลายเปนตนแบบสําหรับชุมชนการทองเที่ยวอื่นๆของจังหวัดสุรินทรหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับประเทศตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร
2. เพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึ
และชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร
3. เพื่อเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบาน
ออมแกว จังหวัดสุรินทร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
งานวิจัยครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน และบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับการทองเที่ยวของชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร ซึ่งสามารถรวมตัวเปนเครือขายอยางเปนรูปธรรมไดกลาวคือ(1) องคการบริการสวนตําบล
สําโรงทาบและองคการบริหารสวนตําบลออมแกว สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใชประโยชนในการวางแผนสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนในสังกัด (2) สถาบันการศึกษาของผูวิจัยและสถาบันการศึกษาในทองที่จังหวัดสุรินทรสามารถ
นําขอมูลผลการวิจยั ไปใชประโยชนในการเปนตนแบบสําหรับการพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
เสนทางการทองเที่ยวอื่นๆของจังหวัดสุรินทรและจังหวัดอื่นๆ (3) หนวยงานภาครัฐดานการทองเที่ยวที่ประกอบดวย การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดสุรินทร สามารถนําขอมูลผลการวิจัย ไปใชในการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว
เพื่อใหชุมชนทั้งสองแหงเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุรินทรใหศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ตลอดจน (4) สมาคมธุรกิจทองเทีย่ วจังหวัดสุรินทร สามารถนําขอมูลผลการวิจยั ไปใชประโยชนในการเขียนโปรแกรมนําเทีย่ ว
แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุรินทร เพื่อสามารถสงนักทองเที่ยวเขามาใชบริการยังชุมชนเหลานั้น และเปนการสราง
พันธมิตรทางธุรกิจอยางแทจริง
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การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะหในประเด็นของเนื้อหางานวิจยั จากตําราเอกสารตางๆเพื่อใหไดแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยพอสรุปไดดังนี้
สินธุ สโรบล (2546) กลาววาการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการจัดการการทองเที่ยวที่ชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางการ
ทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนโดยคํานึงถึงความยัง่ ยืนในประเด็นสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยูบนฐาน
คิดวาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมสี วนไดสวนเสีย จากการทองเที่ยวนําเอาทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยู
ในทองถิ่นทั้งดานธรรมชาติประวัตศิ าสตรวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปน
ปจจัยหรือตนทุนในการจัดการ ในขณะที่สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548) ไดกลาววาการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนมีองคประกอบที่สําคัญที่ตองพิจารณา 4 ประการ คือ (1) ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณดวยวัฒนธรรมประเพณีทเี่ ปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (2) ดาน
องคกรชุมชนและการมีสวนรวม เปนองคกรที่เล็กที่สดุ และมีบทบาทเปนเจาของทองถิ่นโดยชุมชนตองมีระบบสังคมที่เขาใจกัน
มีปราชญ หรือผูม ีความรูและทักษะในเรื่องตางๆ (3) ดานการบริหารจัดการ ครอบคลุมไปถึง มีองคกรหรือกลไกในการทํางาน
มีกฎ กติกา มีการกระจายผลประโยชน มีกองทุน กระบวนการเรียนรู และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ และ (4) ดาน
กระบวนการเรียนรูเปนลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการเรียนรู และความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน ซึ่งกระบวนการเรียนรูอ ยางสรางสรรค เปนวิธีการเรียนรูรวมกันระหวางเจาบานและนักทองเที่ยว ดวยเหตุนี้กร
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึงเขามาเปนสวนสําคัญในกระบวนการสรางการเรียนรูระหวางกัน การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จึงไม
เปนเพียงการใชความคิดเพื่อสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยว โดยใชทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
ของแตละพื้นที่เทานั้น หากแตกจิ กรรมการทงเที่ยวถูกสรางขึ้น และยังตองทําใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่แทจริง มี
การเรียนรู มีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว และตองเปนกิจกรรมทีส่ รางความผูกพัน ระหวางนักทองเที่ยวกับเจาบาน
อยางไรก็ตาม Dickman (1996) ไดกลาวถึงองคประกอบของแหลงทองเที่ยวและผลิตภัณฑการทองเที่ยววา จําเปนตอง
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลักซึง่ ประกอบดวย (1) ที่พัก แหลงทองเที่ยวควรมีจํานวนที่พักที่เพียงพอ พรอมทั้งมีความ
หลากหลายดานราคาและการบริการ (2) สิ่งที่ดึงดูดใจ เปนสิ่งที่จูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว ณ สถานที่นั้นซึ่ง
แหลงทองเที่ยวสามารถแบงแยกเปนสถานที่สําคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแหงชาติ เทศกาลตาง ๆ (3)
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถทําใหนักทองเที่ยวหรือคนเดินทางเขาไปถึงสถานที่ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (4) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตอนักทองเทีย่ ว และ (5) กิจกรรมตาง
ๆที่นักทองเที่ยวสามารถกระทําในชวงเวลาที่พํานักและทองเที่ยว ณ สถานที่นั้น นอกจากนั้น สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน
(2546) กลาววาลักษณะของศักยภาพของชุมชนเพื่อการทองเที่ยวควรประกอบดวย ลักษณะเดนของชุมชน สิ่งที่มีชื่อเสียงทํา
ใหชุมชนเปนที่รูจัก ซึ่งบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของชุมชน ความนาสนใจทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ลักษณะการ
รวมกลุม ของชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน เชน กลุมอาชีพ การรวมลงทุนในชุมชน ความ
ขัดแยงภายในชุมชนและความไมเขาใจกันของคนในชุมชนที่กอใหการดําเนินการในการจัดกิจกรรมตางๆมีปญหา ฐานการผลิต
ที่มีการประกอบอาชีพที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน มีลักษณะการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและบงบอกถึงการพึ่งตนเอง
ของชุมชนไดในระดับหนึ่งหรือเปนไปในทางตรงกันขาม ปญหาเรงดวนของชุมชน หากชุมชนกําลังประสบปญหาเรื่องอะไร
และเปรียบเทียบเสนทางทองเที่ยวที่มีอยูเดิมในพื้นที่ ศึกษาชุมชนในบริบทที่เปรียบเทียบกับเสนทางทองเที่ยวที่มีอยูเดิมใน
พื้นที่ และเพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดที่กลาวมาขางตนไดนํามาใชใน
การวิเคราะหบริบทและศักยภาพทางการทองเที่ยวโดยชุมชนระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร
วามีศักยภาพอยูในระดับใดและสามารถนําเอาทรัพยากรการทองเที่ยวมาพัฒนาเปนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนรวมกัน
ไดหรือไมอยางไร
พจนา สวนศรี (2546) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไววาเปนการประสาน
ความรวมมือระหวางกัน โดยมีขอ ตกลงรวมกันอยางกวางๆ ไมมีลกั ษณะการบังคับบัญชา แตเปนไปในลักษณะพันธะสัญญา
องคกรสมาชิกสามารถดําเนินการไดโดยอิสระ หากแตการรวมตัวกันเปนเครือขาย สามารถทําใหองคกรเครือขายมีพลัง สราง
การยอมรับและสรางการตอรองกับหนวยงานภายนอกได เปนการทํางานที่รูปแบบการประสานงานของ กลุมคนหรือองคการที่
สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันเมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือ
จากกลุมอื่นๆ เพื่อแกปญ
 หาก็สามารถติดตอไปไดเปนการเขารวมเปนองคการเครือขาย โดยทีก่ ระทรวงพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงมนุษย (2561) กลาวถึงองคประกอบของเครือขายวา องคประกอบของเครือขาย มี 2 ชนิดคือ (1) เครือขายเทียม เปน
การทํางานโดยทีต่ างคนตางก็ไมไดมีเปาหมายรวมกัน และไมไดตั้งใจที่จะทํากิจกรรมรวมกัน และ (2) เครือขายแท ซึ่ง
เครือขายแทมีองคประกอบที่สําคัญอยู 7 อยางดวยกัน การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน การมีวิสยั ทัศนรวมกัน มีความสนใจ
หรือมีผลประโยชนรวมกันการมีสว นรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน
มีปฏิสมั พันธกันในเชิงแลกเปลีย่ นซึ่งกันและกันในเครือขาย
ซึ่งเครือขายระหวางชุมชนมีแนวทางในการทํางานเพื่อสราง
เครือขายประกอบดวยการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน การจัดการศึกษาดูงานระหวางกัน การจัด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรวมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของและการสรางกิจกรรมที่ทํา
รวมกัน จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นวา ประเด็นสําคัญสําคัญไดแก องคประกอบของเครือขาย ซึ่งประกอบดวย
เครือขายแท และเครือขายเทียม และแนวทางการสรางเครือขายในระดับชุมชนสามารถนํามาใชเปนแนวทางของการพัฒนา
รูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคไดอยางเปนรูปธรรม
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร เปนการวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้คือประชาชนในชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร โดย
ผูวิจัยใชการสุม ตัวอยางแบบเจาะจงโดยมีเกณฑการเลือกกลุมตัวอยางคือ ผูนําชุมชน และคณะกรรมการการทองเที่ยวโดย
ชุมชน จํานวน 30 คน โดยแบงเปนชุมชนละ 15 คน (ทองใบ สุดชารี, 2549)
เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกโดยใชเทคนิคการประชุมกลุม ยอย ไดนําแบบสัมภาษณที่
สรางขึ้นใหปรึกษาการวิจัยและผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีประสบการณพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา ความถูกตอง โครงสรางแบบ
สัมภาษณและปรับปรุงสํานวนภาษาที่ใชใหมีความชัดเจน เขาใจงาย เหมาะสมและสมบูรณ นอกจากนั้นยังใชการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสองชุมชนอยางสรางสรรค
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดตดิ ตอประสานงานกับผูนาํ ชุมชนทั้งสองชุมชนและทําหนังสือขอลงพื้นที่เก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จากนั้นลงพื้นที่เก็บขอมูลบริบทและศักยภาพทางการทองเที่ยวโดยชุมชนระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบาน
ออมแกวจังหวัดสุรินทร โดยใชเทคนิคการประชุมกลุม ยอย และใชกระบวนการ อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูนาํ ชุมชนใน
ประเด็นรูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การสรางโปรแกรมนําเที่ยวและวางแผนการจัดการเครือขายการทองเที่ยว
ตลอดจนการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางสองชุมชน
และการเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยาง
สรางสรรคตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาโดยใชแนวคิดองคประกอบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดองคประกอบของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว แนวคิดศักยภาพของชุมชน แนวคิดการทํางานเพื่อสรางเครือขาย และแนวคิดองคประกอบของ
เครือขาย จนสามารถนําไปสูการพัฒนารูปแบบเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคของชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทรตอไป
ผลการวิจัย
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังรายละเอียดตอไปนี้
1. บริบทและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบศักยภาพและขอจํากัดระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว
ประเด็น

ศักยภาพ

ขอจํากัด

ทรัพยากรธรรมชาติ
- บานอาลึ

-มีทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทวิถีชวี ิตและวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณ

- ไมมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ

- บานออมแกว

-มีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทลองเรือศึกษา
ธรรมชาติลําหวยทับทัน ชมหิงหอยยามค่ําคืน

- ไมมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมและวิถีชวี ิต
- บานอาลึ

- มีวัฒนธรรมและวิถีชวี ิตที่เปนเอกลักษณและโดดเดนหลากหลาย - การรับวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาในชุมชน ทําใหคนในชุมชนเขา
ประเภท อาทิเชน การแตงกายที่เปนเอกลักษณ ดวยผายอม รวมพิธีกรรมนอยลง
ตลอกจนการขาดทักษะภาษาเขมรและ
มะเกลือชาวกูยภาษาการพูดที่เปนเอกลักษณ ภาษากูย
ภาษาอังกฤษ ในการสนทนากับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
การทอผาพื้นเมือง ประเพณีการแสดงรําแกลมอ ศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมชาวกูยและบานพักโฮมสเตยบริการนักทองเที่ยว

- บานออมแกว

-มีวิถีชวี ิตเรียบงายตามธรรมชาติลําหวย

ผูมีความรูในดานวัฒนธรรมนอยลงรวมถึงเยาวชนรุนใหมไมให
ความสนใจ

ความรูและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
- บานอาลึ

- มีความรูและภูมิปญญาหลากหลาย อาทิเชน นิทาน ตํานานการ - ขาดเยาวชนรุนใหมที่เขามาสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนและให
สรางเมืองของชาวกูย การเลี้ยงไหมแบบครบวงจรและบานโบราณ ความสนใจนอย

- บานออมแกว

- มีกลุมอาชีพภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายและเปนเอกลักษณที่ - ขาดผูสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและขาดความรูดานการตลาดใน
โดดเดน อาทิเชน กลุมทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ กลุมทอผา การจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน
ไหม กลุมจักสานไมไผและพลาสติก และกลุมขนมไทย

องคกรภายในชุมชน
- บานอาลึ

- มีกลุมอาชีพฐานการเรียนรูตางๆ ที่เขมแข็ง ตลอดจนมีผูนําชุมชน - มีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน
ที่เขมแข็ง ไดรับการยอมรับจากชุมชน
- ผูนําทํางานหลายอยางทําใหการประสานงานไมมีประสิทธิภาพ
- ชุมชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆและการตอนรับ
- ขาดการกระจายบทบาทในการปฏิบัตงิ าน
นักทองเที่ยว

- บานออมแกว

- มีการจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวขึ้นและมีโครงสรางการทํางาน แบง - มีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันในกลุมสมาชิก และชาวบานบางสวน
หนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ไมใหความรวมมือ

การเงินหรือกองทุนของชุมชน
- บานอาลึ

-มีกองทุนหมูบา นเปนแหลงเงินกูดอกเบีย้ ต่ําแกชาวบานและ

-ไมสามารถใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นได นอกจากที่ระบุไวในระเบียบ
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กิจกรรมที่สรางรายได
- บานออมแกว

-มีกองทุนหมูบา นเปนแหลงเงินกูดอกเบีย้ ต่ําแกชาวบานและ
กิจกรรมที่สรางรายได

ภาพที่ 1 การรําแกลมอของชุมชนบานอาลึที่มีเอกลักษณของชาวกูย

-ไมสามารถใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นได นอกจากที่ระบุไวในระเบียบ

ภาพที่ 2 การลองเรือลําหวยทับทันของชุมชนบานออมแกว
ที่เปนธรรมชาติ

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบโอกาสและอุปสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว
ประเด็น

โอกาส

ความเสี่ยง

นักทองเที่ยว
- บานอาลึ

- บานออมแกว

นักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชนมี นักทองเที่ยวสนใจการทองเที่ยวรูปแบบอื่นมากกวา
ตลอดจนนักทองเที่ยวไมติดตอชุมนมากอนการเขามาใน
จํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม
ชุมชน
- จํานวนนักทองเที่ยวลดลง ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร

เสนทางที่เกี่ยวเนื่อง
- บานอาลึ

- เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่สามารถดึงดูด - ชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่คลายกันกับคูแขง
ความสนใจของนักทองเที่ยว

- บานออมแกว

- มีแหลงทองเที่ยวใกลเคียงที่ ที่สามารถรวมสราง - ชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่คลายคลึงกันกับแหลง
เครือขายการทองเที่ยว และดึงดูดความสนใจของ ทองเที่ยวใกลเคียง
นักทองเที่ยว

การคมนาคม
- บานอาลึ

การพัฒนาเสนทางคมนาคมและระบบขนสง - หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของขาดแคลนงบประมาณ
สาธารณะใหเขาถึงชุมชนอยางงาย
ในการสนับสนุน

- บานออมแกว

การพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความ - ไมมีรถประจําทางเขาถึงชุมชน
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และรถประจําทางเขาถึง
ชุมชน
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ความรวมมือ
- บานอาลึ

ผูนําชุมชนสามารถประสานงานกับเครือขาย - การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆไมไดผลเทาที่ควร
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนไดเปนอยางดี

- บานออมแกว

- ผูนํามีความสามารถ ไดรับการยอมรับจากชุมชน - ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
และสามารถประสานงานกับหนวยงานภายนอกได
เปนอยางดี

การแขงขัน
- บานอาลึ

- ชุมชนมีเอกลักษณที่โดดเดนดวยวัฒนธรรมชาวกูย - แหลงทองเที่ยวใกลเคียง จัดโปรโมชัน่ ทัวรราคาประหยัด
ที่ไมเหมือนใคร
เพือ่ ดึงดูดนักทองเที่ยว

- บานออมแกว

- ชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ไม - คูแขงทางการทองเที่ยว จัดกิจกรรมที่มีความนาสนใจ
เหมือนใคร
มากกวา

นโยบายรัฐ
- บานอาลึ

- สงเสริมใหเปนชุมชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- งบประมาณในการสนับสนุนมีไมเพียงพอ

- สงเสริมกรเปนบานสวยเมืองสุข
- บานออมแกว

- สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน มีงบประมาณ - การทํางานไมมีความตอเนื่อง ขาดการติดตามประเมินผล
สนับสนุนและชวยในการประชาสัมพันธ

องคกรสนับสนุน
- บานอาลึ

- มีความเขาใจในเรื่องการพัฒนาตั้งแตรากฐานของ - องคกรสนับสนุนไมไดทราบปญหาของชุมชนอยางแทจริง
ชุมชนสนับสนุนใหชุมชน เปนชุมชนการทอเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง

- บานออมแกว

- มีความเขาใจเรื่องแนวคิดการพัฒนาจากพื้นฐาน - เอาองคกรตัวเองเปนศูนยกลาง ตองการใหผลงานออกมา
ของชุมชน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
เร็วๆ

จากตารางขางตน ผูวิจัยนํามาวิเคราะหผานแนวคิดองคประกอบทรัพยากรการทองเที่ยวใน 5 ประเด็นไดแก (1)
ดานที่พัก ทั้งสองชุมชนมีการจัดบานพักโฮมสเตยที่ไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทย ไวคอยบริการนักทองเที่ยว ชุมชนละ 15 หลัง
ซึ่งมีจํานวนเพียงพอในการรองรับนักทองเที่ยว (2) ดานสิ่งดึงดูดใจชุมชนบานอาลึมีวัฒนธรรมชาวกูยที่โดดเดน สวนบานออม
แกวมีทรัพยากรทางธรรมชาติลําหวยทับทันเปนสิ่งดึงดูใจนักทองเที่ยว (3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทั้งสอง
ชุมชนมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบาย มีปายบอกทางที่ชัดเจนแตยังขาดรถขนสงสาธารณะในการเขาถึงชุมชน (4) สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ซึ่งชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันและเพียงพอในการรองรับ
นักทองเที่ยว และ (5) กิจกรรมตางๆของชุมชนทั้งสองชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความรูแกนักทองเที่ยวเปนกิจกรรม
ฐานการเรียนรูกลุมอาชีพตางๆของชุมชนใหนักทองเที่ยวไดศึกษาเรียนรู และเมื่อนํามาวิเคราะหผานแนวคิดศักยภาพของ
ชุมชนแลวพบวา ชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดนของแตละชุมชนมีชื่อเสียงที่เปนที่รูจัก
บานอาลึมีความโดดเดนเรื่องเดนเรื่องวัฒนธรรม สวนบานออมแกวมีความโดดเดนเรื่องธรรมชาติเปนความแตกตางที่ลงตัว
ลักษณะการรวมกลุมของชุมชนเปนการจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวโดยชุมชน มีแกนนําและแบงหนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจน
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ความขัดแย งภายในชุ มชนมีกลุมคนบางสวนไมใหความรวมมือในการดําเนิน การในชุม ชน ฐานการผลิต ทั้ง สองชุมชนมี
ผลิตภัณฑที่เปนของตนเอง บานอาลึมีผายอมมะเกลือ และผลิตภัณฑแปรรูปจากผาไหม บานออมแกวมีผลิตภัณฑภูมิปญญา
ชาวบานที่ไดจากฐานการเรียนรูตางๆของชุมชน ปญหาเรงดวนของชุมชนคือขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ใหเปนชุมชนการทองเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยที่ทรัพยากรการทองเที่ยวมีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัวของแตละชุมชน
สามารถเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันไดอยางลงตัวในการสรางเปนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนรวมกัน และสามารถนําเอา
ทรัพยากรการทองเที่ยวของแตละชุมชน มาพัฒนาเปนโปรแกรมนําเที่ยวอยางสรางสรรคของเครือขายการจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชนของทั้งสองแหงไดอยางเหมาะสม
2. การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึ และชุมชน
บานออมแกว จังหวัดสุรินทร
ผูวิจัยไดใชแนวคิดแนวทางการทํางานเพื่อสรางเครือขายระดับเครือขายระหวางชุมชนที่มีหลักในการจัดการ
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยอาศัย การจัดเวทีการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน การจัด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรวมกัน การสรางกิจกรรมที่ทํารวมกัน เพื่อสรางพลังของเครือขาย ซึ่งไดใชเทคนิคการประชุมกลุม
ยอยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานระหวางชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิโดยใหความรูในเรื่อง
ของ การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ในประเด็น (1) การจัดการแหลงทองเที่ยวและโปรแกรมนําเที่ยว ทั้งสองแหงมี
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่โดดเดนเปนเอกลักษณของแตละชุมชน ชุมชนบานอาลึโดดเดนดานวัฒนธรรมชาวกูย บานออมแกว
โดดเดนดานทรัพยากรทางธรรมชาติลําหวยทับทัน มีฐานการเรียนรูว ิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นาสนใจเรียนรู มีการวางแผน ตั้ง
กฎระเบียบในการปฏิบัติรวมกันเพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยวและคนในชุมชน ระหวางการฝกอบรมผูวิจยั และตัวแทน
การทองเที่ยวจากทั้งสองชุมชน รวมกันสรางโปรแกรมการทองเที่ยวที่เปนเครือขายการทองเที่ยวของทั้งสองแหงที่เหมาะสม
ดังนี้
โปรแกรมนําเที่ยวเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
3 วัน 2 คืน 2 ชุมชน ระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร
วันแรก ณ บานอาลึโฮมสเตย
09.00-09.30 น. - นักทองเที่ยวและตัวแทนเครือขายการทองเที่ยวชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว พรอมกัน ณ
ศูนยตอนรับยักทองเที่ยวบานอาลึ มัคคุเทศกกลางแนะนําเครือขายและมอบมาลัยแกนักทองเที่ยว
09.30-10.30 น. - นํานักทองเที่ยวไหวศาลปูตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
- ฐานยอมผาสีธรรมชาติ ใหนักทองเที่ยวเรียนรูการมัดยอมผาจากสีธรรมชาติในแบบของตัวเอง
10.30-12.00 น. - ชมบานโบราณ และวานเปราะหอม ของที่ระลึก
- ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูการเลี้ยงไหมที่ครบวงจร
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนยตอนรับนักทองเที่ยวบานอาลึ
13.00-15.00 น. - ฐานการแซวผา
- ฐานสัมมาชีพ
15.00-18.00 น. - เจาของบานพักโฮมสเตยรับนักทองเที่ยวเขาบานพัก
18.00-22.00 น. - รับประทานอาหารเย็น/ชมการแสดงตอนรับ/พิธีบายศรีสูขวัญ
22.00น.
- พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ชวงเชาบานอาลึ ชวงบายบานออมแกว
06.00-07.00 น. - นักทองเที่ยวตักบาตรรวมกับเจาของบานพักโฮมสเตย
07.00-08.00 น. - รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย
08.00-11.30 น. - ชมศูนยเรียนรูวัฒนธรรมชาวกูย ณ วัดบานตะเคียน
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- ชมปราสาทขอมโบราณที่อยูใกลเคียงกับชุมชน
11.30-12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนยตอนรับนักทองเที่ยวบานอาลึ
13.30-14.00 น. - ชุมชนบานออมแกวตอนรับนักทองเที่ยว
14.00-16.00 น. - นํานักทองเที่ยวไหวศาลปูตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
- กิจกรรมลองเรือพายศึกษาธรรมชาติ ชมความอุดมสมบูรณของลําหวยทับทัน
16.30-18.30 น. - เจาของบานพักโฮมสเตยรับนักทองเที่ยวเขาบานพัก
18.30-22.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดง 3 ชนเผา เขมร ลาว กูย
22.00 น.
- พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ณ บานออมแกว
06.00-07.00 น. - นักทองเที่ยวตักบาตรรวมกับเจาของบานพักโฮมสเตย
07.00-08.00 น. - รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย
08.30-12.00 น. - กิจกรรมฐานทอเสื่อกก นักทองเที่ยวรวมกิจกรรมการทอเสื่อกกของชุมชน
- กิจกรรมฐานจักสาน เรียนรูการจักสานผลิตภัณฑจากไมไผและพลาสติก
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนยตอนรับนักทองเที่ยวบานออมแกว
13.00-15.00 น. - กิจกรรมฐานขนมไทย เรียนรูและฝกทําขนมไทยของชุมชน
- กิจกรรมฐานทอผาไหม เรียนรูกระบวนการในการทอผาไหมพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
15.00-16.00 น. - สรุปกิจกรรมจาก รวมแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และประสบการณ รวมกันระหวางนักทองเที่ยว
และเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานอาลึและบานออมแกว
ผูวิจัยและตัวแทนการทองเที่ยวของทั้งสองชุมชน รวมกันระดมความคิดเห็นจากโปรแกรมการทองเที่ยวของทั้งสอง
แหงที่ตางฝายตางดําเนินการในแบบของตนเอง ออกมาเปนโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ที่เนนใหนักทองเที่ยวมีสวน
รวมในกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน ใหนักทองเที่ยวไดลงมือสรางสรรคผลงานของตนเอง ซึ่งจะกอใหเกิดคุณคาทางจิตใจ
เพิ่มคุณคาใหผลิตภัณฑ และเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนไวตอไป (2) การนําเที่ยวของมัคคุเทศกทองถิ่น
เจาของทรัพยากรหรือคนในชุมชนเปน มีหนาที่เปนผูชี้นําทาง และเปนผูใหขอมูลของชุมชนไดดีที่สุด ดังนั้น มัคคุเทศกทองถิ่น
ควรมีการเตรียมตัวเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม การแสดง ความ
เชือ่ คานิยมภายในชุมชน แกนักทองเที่ยว ใหบริการและสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว (3) การใหบริการตางๆและที่
พักแบบโฮมสเตย การใหบริการแกนักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญในการสรางความประทับใจ ที่พักแบบโฮมสเตยในการรองรับ
นักทองเที่ย ว ตองปฏิ บัติตามเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไทยเปนสํ าคัญ และการรักษาความปลอกภัยแกนักนั กเที่ยวเป น
สิ่งจําเปนอยางยิ่งควรมีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยในการดูแลอยางทั่วถึง (4) การพัฒนาสินคาที่ระลึก ชุมชนการทองเที่ยว
ทั้งสองแหงมีผลิตภัณฑหรือสินคาที่ระลึกที่เปนของตนเอง แนวทางในการพัฒนาสินคาที่ระลึกคือการนําผลิตภัณฑของชุมชน
ไมวาจะเปนผาไหม งานจักสานตางๆ มาแปรรูปเปนสินคาที่ระลึกที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชนการนําเศษผาเฉพาะของ
ชุมชน มาแปรรูปเปนเครื่องประดับตางๆ เชน กําไล ตางหู ยางรัดผม ตุกตาชนเผาของชุมชน รวมถึงผลติภัณฑชิ้นใหญๆ เชน
แปรรูปเปนหมวก กระเปาหลากหลายรูปแบบ ที่มีราคานาซื้อและคนทุกระดับสามารถจับตองได และ (5) การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ ชุมชนการทองเที่ยวทั้งสอง มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนคือเอกสารแผนพับ และทั้ง
สองชุมชนควรสื่อสังคมออนไลน เชน เฟสบุค ไลน เว็บไซตของชุมชน ไวใชในการเปนสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว และเปน
ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนและอบรมใหความรูแกคนในชุมชนใหสามารถเขาถึงสื่อชนิดนี้ได เพื่อการสรางการ
รับรูของคนในชุมชนถึงสิ่งที่เปนทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู เพื่อตอยอดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของชุมชนตอไป
3. การเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบาน
ออมแกว จังหวัดสุรินทร
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หลังจากที่ผูวิจัยและตัวแทนการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งสองแหง
ไดรวมกันสรางโปรแกรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคแบบ 3 วัน 2 คืนขึ้นมาแลว ผูวิจยั จึงไดทําการสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรค
ผานแนวคิดองคประกอบของเครือขายอยางแทจริง ดังตอไปนี้
1. การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน สมาชิกในเครือขายมีการรับรูที่เหมือนกัน มีความเขาใจการวางแผน การ
บริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมของเครือขายการทองเที่ยว ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทั้งสอง ชุมชน ประสบกับปญหาใน
แบบเดียวกันคือ จํานวนนักเที่ยวที่เขามาในชุมชนไมสม่ําเสมอ และขาดเครือขายที่จะรวมกันจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง สามารถแขงขันกับคูแขงได ซึ่งทั้งสองชุมชนรับรูปญหาซึ่งกันและกัน และพรอมที่จะชวยกันแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้น
สงผลใหสมาชิกในเครือขายมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น
2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน สมาชิกในเครือขายการมีวิสัยทัศน เปาหมายอันเดียวกัน พรอมจะทําตามแนวทางปฏิบัติ
ที่รวมกันวางแผน พรอมที่จะนําเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรค ออกสูแกสายตานักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติ ในการใหบริการอยางมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกชุมชน จังหวัด และประเทศชาติตอไป
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรว มกัน
เครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึ
และบานออมแกว การจัดการแหลงทองเที่ยว ยังรวมถึง มีการวางแผนจัดการผลประโยชนรวมกัน ประโยชนในที่นี้รวมถึง เงิน
ที่ไดมีการวางแผนการแบงปนผลประโยชนกันระหวางสองชุมชนอยางเปนธรรม ในการบริการจัดการแหลงทองเที่ยว
4.การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย
สมาชิกในเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรค รวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือทํา สมาชิกทุกคนมีความเทาเทียมกัน ไมมี
การแบงวาตําแหนงไหนยิ่งใหญ หรือตําแหนงไหนต่ําตอย ทุกคนทํางานรวมกันอยาเต็มความสามารถ
5.มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน เครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึและบานออม
แกว เปนการรวมตัวกันของชุมชนการทองเที่ยวสองชุมชนที่มีระยะเวลาในการจัดการทองเที่ยวที่แตกตางกัน ประสบการณใน
การทํางานก็แตกตางกัน ทั้งสองชุมชน จึงรวมแบงปนถึงปญหาที่เกิดขึ้น พรอมแนวทางในการแกไขปญหา ใหแกชุมชนที่มี
ประสบการณนอยกวา และรวมกันคนหาแนวทางที่จะทําใหเครือขายประสบความสําเร็จรวมกัน
6.มีการเกือ้ หนุนพึ่งพากัน เครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึและบานออมแกว มี
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเที่ยว ความรู และบุคลากร ที่ใชรวมกัน ทําใหความผูกพันของ
เครือขายมีความเหนียวแนน เมื่อมีการเกื้อหนุนกันแลว จะสงผลใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ
7.มีปฏิสัมพันธกนั ในเชิงแลกเปลีย่ น เครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึและบาน
ออมแกว มีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนกัน มีการพบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการไปรวม
ประชุมสัมมนาในโครงการตางๆรวมกัน ซึ่งทําใหสมาชิกในเครือขายมีความรัก และสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น
จากการเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนขางตน จะเห็นไดวา
เปนรูปแบบเครือขายที่แทจริง ซึ่งสามารถนํามาใชเปนตนแบบของการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับชุมชนดังกลาวตอไป
การอภิปรายผล
การวิจัยนี้เปนการศึกษาบริบทและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัด
สุรินทร การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออม
แกว จังหวัดสุรินทร และการเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทรซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของปริวรรต สมนึก และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาเรื่อง
การสรางรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวมในเสนทางการทองเที่ยวตามริมน้ําโขงของจังหวัด
อุบลราชธานี พบวา ศักยภาพของทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนการทองเที่ยวตามริมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งสี่
แหง มีความหลากหลายทั้งในประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีกลุมอาชีพตางๆ การสราง
รูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนการทองเที่ยวทั้งสี่แหง การไปศึกษาดูงาน
ชุมชนตนแบบเครือขายการทองเที่ยวนํามาประยุกตใชสําหรับเครือขายของตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสราง
เครือขายในดานการบริหารจัดการในประเด็นตางๆของ และการประเมินความเขมแข็งของรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของระพีพรรณ หอทองและคณะ (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การสราง
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกลุมจังหวัดภาคกลาง ซึ่งชุมชนการ
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ทองเที่ยวภาคกลาง ยังมีลักษณะการทํางานที่แยกสวน ขาดการประสานเชื่อมโยงเครือขาย ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และ
กลุมจังหวัด ภายหลังการจัดเวที เพื่อใหเกิดการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน กลุมสมาชิกที่จัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
และการทําแผนปฏิบัติการการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย การวิเคราะหการ
สรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชมชนอยางสรางสรรค ชุมชนแตละแหงไดใชทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีลักษณะเดนของแตละ
ชุมชน ในการใหบริการแกนักทองเที่ยว และรูปแบบของกิจกรรมของเครือขายการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่มีความหลาหลาย
สรางสรรคการเรียนรู มีมิติที่นาสนใจมากกวาการที่แตละชุมชนจัดการทองเที่ยวตามลําพัง นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบองคความรู
ใหมที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ในประเด็นของการนําเอาทรัพยากรการทองเที่ยวที่เปนจุดเดนของแตละแหงมารวมกัน
สรางสรรคเปนเครือขายการจัดการทองเที่ยวของชุมชนไดอยางลงตัว ตลอดจนการมีจิตกุศลในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ขับเคลื่อนเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใหสามารถดําเนินการไดอยางเขมแข็ง และเปนการสรางทางเลือกใหมใหกับ
นักทองเที่ยวผูที่มีความสนใจตอการทองเที่ยวโดยชุมชนวัฒนธรรมอีสานที่หลากหลายดวยชนเผาตางๆ เชน เผากูย เผาเขมร
และเผาลาว ที่สามารถนํามาผสมผสานกลมกลืนกันไดอยางลงตัวและกอใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ผูวจิ ัยมุงศึกษาเฉพาะการพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยาง
สรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร เทานั้น ซึ่งการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มชุมชนในการ
สรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกตางของชาติพันธุ และทรัพยากรการ
ทองเที่ยว
2. การศึกษาการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในประเด็นการตลาดและการประชาสัมพันธ การใชสื่อประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของเครือขายการทองเที่ยวอยางสรางสรรคชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกวอยางละเอียด
เพื่อการคนหากลุมเปาหมายที่จะมาใชบริการใหกับเครือขายที่เหมาะสมตอไป
บทสรุป

บริบทและศักยภาพของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกวในดานศักยภาพ ขอจํากัด โอกาสและความเสีย่ งใน
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความแตกตางกันตามบริบทของแตละชุมชนกลาวคือ ชุมชนบานอาลึมีความโดดเดนในเรื่อง
วิถีชีวิตและกลุม ชาติพันธุกูยที่เปนเอกลักษณทางดานการแตงกายและการแสดง ในขณะที่ชุมชนบานออมแกวมีความโดดเดน
ในกิจกรรมการลองเรือตามลําหวยธรรมชาติ
ในภาพรวมศักยภาพของชุมชนบานอาลึอยูในระดับปานกลางคอนขางสูงใน
ขณะที่ชุมชนบานออมแกวอยูในระดับนอย ซึ่งสามารถเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันไดอยางลงตัวในการสรางเปนเครือขายการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนรวมกัน โดยมีชุมชนบานอาลึเปนพี่เลี้ยงและนําทรัพยากรการพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนทั้งสองแหง โดยกระบวนการพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางสรางสรรคผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเครือขายการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนกอกําเนิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
มีการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
การใหบริการแก
นักทองเที่ยว การพัฒนาสินคาที่ระลึก การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ ตลอดจนการสรางโปรแกรมการทองเที่ยวที่เปนของ
เครือขายอยางชัดเจน นอกจากนี้ การเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคพบวา สมาชิกใน
เครือขายมีการรับรูที่เหมือนกัน มีความเขาใจการวางแผนการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน เปาหมาย
เดียวกัน มีการวางแผนการแบงปนผลประโยชนกันระหวางกันอยางเปนธรรม มีสวนรวมในการวางแผน สงเสริมซึ่งกันและกัน
แบงปนประสบการณ มีการพึ่งพาอาศัยกัน ไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเที่ยว ความรู และบุคลากร มีปฏิสัมพันธเชิง
แลกเปลีย่ นกัน มีการพบปะพูดคุย ตลอดจนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหกลายเปนรูปแบบเครือขายอยาง
แทจริง อยางไรก็ตามประโยชนที่ไดจากงานวิจัยในครั้งนี้กอใหเกิดองคความรูแกนักทองเที่ยวที่เขามาศึกษาเรียนรู วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชน และยังสามารถสรางรายไดเสริมใหคนในชุมชนทั้งสองแหง ลดภาวะการวางงานและเปนการปลูก
จิตสํานึกในการรักบานเกิด นับเปนการสรางรูปแบบเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคที่เหมาะสมสอดคลอง
ตามนโยบายของรัฐบาลทีส่ งเสริมใหเปนปแหงการทองเที่ยววิถีไทยอยางยั่งยืนสืบไป
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ภาพสะทอนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
Reflection for teaching development in basic communication research
ธีระพล อันมัย
นริศรา แสงเทียน
กฤษกร ไสยกิจ
วิชุดา สายสมุทร
หลักสูตรนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
การวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร ซึ่งจัดขึ้นสําหรับ
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตรช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 1. เพื่อประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 2. ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชา 3. ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบ
สํารวจความคิดเห็น (Questionnaire) รวมทั้งการสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร ชั้นปที่ 4 ป
การศึ ก ษา 2558 จํ านวน 38 คน โดยพั ฒนาแนวคํ า ถามจากเคา โครงการประเมิ นคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีและเคาโครงเนื้อหาของรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอขางตน การวิจัย
พบวา 1. คุณภาพการเรียน การสอน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร 1.1 คุณภาพ
การสอน อยูในระดับ ดี (4.07 คะแนน จาก 5 คะแนน) 1.2 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับคอนขางดี (3.95) 1.3 คุณภาพของสิ่ง
สนับสนุนและปจจัยที่มีผลตอการเรีย นรู อยูในระดับคอนขางดี (3.66) 2. ความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชา
นักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหา “คอนขางดี” (3.75) 3. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน คือ ผูสอนควรลงละเอียด
ในเนือ้ หารายวิชา ยกตัวอยางงานวิจัยเพิ่มเติมใหหลากหลาย 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

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดสอนเมื่อปการศึกษา 2550 และปรับ
หลักสูตรในปการศึกษา 2555 และยังคงหลักการสําคัญของหลักสูตรไวคือ มุงพัฒนาและสรางสรรคความรูและทักษะทางดาน
การสื่อสารและดานวิชาชีพทางนิเทศศาสตร เพื่อใหบัณฑิตมีความรูแ ละความสามารถ รวมทั้งเกิดการพัฒนาตนเองใหเทาทัน
กับเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาสังคมตอไป
ปรัชญาของหลักสูตรนิเทศศาสตร คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรและศิลปทางดานการสื่อสาร
เปนผูมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกในหนาที่ สามารถปรับตัวใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสามารถนําความรูในสายวิชาชีพมาประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ
ตลอด 10 ปที่ผานมา (2550 – 2559) หลักสูตรนิเทศศาสตรไดบรรจุวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรไวในกลุม
วิชาพื้นฐานของหลักสูตร โดยเปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ในภาคการศึกษาปลาย โดยมีคําอธิบายรายวิชาวา “ลักษณะ
ประเภท และแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร ระเบียบวิธีวิจัย และกระบวนการวิจัย ตลอดจนการฝกปฏิบตั ิ
งานวิจัยดานนิเทศศาสตร” สวนวัตถุประสงครายวิชามี 2 ขอ คือ
1) เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะ ประเภทและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถกําหนดประเด็นปญหา คนควาขอมูล ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
ทางดานนิเทศศาสตร
แมวาจํานวนหนวยกิตของวิชาวิจยั เบื้องตนทางนิเทศศาสตรจะกําหนดใหบรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง และศึกษา
ดวยตนเอง 6 ชั่วโมง คือ 3(3-0-6) แตตลอด 7 ปที่ผานมา (เริ่มเรียนวิชานี้ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552) การ
เรียนการสอนวิชาวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรไมเพียงแตการบรรยายในชั้นเรียนเทานั้น แตผสู อนยังไดมอบหมายใหนักศึกษา
ลงมือทําวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยทัง้ 5 บทและวัดผลดวยงานวิจัยสมบูรณของนักศึกษาในปลายภาคการศึกษา
ตลอด 7 ปที่ผานมานั้น มีการทดลองวิธีการเรียนการสอนและการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา มีทั้งการวิจัยเปนกลุม จับคูวิจัย
และวิจัยเดี่ยว ซึ่งแตละวิธีก็ไดผลสัมฤทธิ์ที่แตกตางกันออกไป
ขณะเดียวกันก็มีเสียงสะทอนจากผูเรียนเรื่องความยากงายของการเรียน ความเหมาะสมสอดคลองของรายละเอียด
ของเนื้อหากับชวงเวลาในการเรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพการเรียนการสอน คณาจารยในหลักสูตรจึงมีขอเสนอเรื่องการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามและการสนทนากลุม ยอย (Focus Group) กับกลุม
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรชั้นปที่ 4 ที่ผานการเรียนวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2558 (มกราคม – พฤษภาคม 2559) จํานวน 38 คน เปนหญิง 25 คน ชาย 11 คน เพศทางเลือก 2 คน เปน
นักศึกษาวิชาเอกการประชาสัมพันธและโฆษณา 23 คน วิชาเอกวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและภาพยนตร 15 คน โดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชา การวิจยั เบื้องตนทางนิเทศศาสตร
2. ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชา
3. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เปนการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาเนื้อหารายวิชาดังกลาว จึงนําเอาวัตถุประสงคของรายวิชามาเปนแนวคิดหลักสําหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
อันเปนภาพสะทอนประสิทธิภาพการเรียนการสอนกอนที่จะนําไปสูก ารปรับปรุงเนื้อหารายวิชาดังกลาว โดยใหนักศึกษาที่ผาน
การเรียนในวิชาดังกลาวเปนผูสะทอนวา ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของรายวิชาที่ตั้งไวทั้ง 2 ขอ 1) เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
อธิบายลักษณะ ประเภทและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร และ 2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถกําหนดประเด็น
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ปญหา คนควาขอมูล ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางดานนิเทศศาสตร เพียงใด และมีขอเสนอแนะ
ตอการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาดังกลาวอยางไรในอนาคต
วิธีวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น (Questionnaire)
รวมทั้งการสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับกลุมเปาหมาย โดยพัฒนาแนวคําถามจากเคาโครงการประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเคาโครงเนื้อหาของรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรเพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอขางตน
ขอบเขตการวิจัย ประชากรเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4
ปการศึกษา 2558 จํานวน 38 คน สวนขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมประเด็นคุณภาพการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนและความรูค วามเขาใจหรือผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร โดยการวิจัยครั้งนี้
ใชเวลาสําหรับการรวบรวมขอมูล 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559
ประโยชนที่จะไดรับ
1. นําผลการวิจัยไปสูการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของผูส อนและผูเ รียน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2. นําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเรียนรูในเนื้อหารายวิชาดังกลาว
3. นําผลการวิจัยไปสูการปรับปรุงเนือ้ หารายวิชาวิจยั เบื้องตนทางนิเทศศาสตรในปการศึกษาตอไป
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 38 คน รวมทั้งการสนทนากลุมยอยซึ่งแบงออกเปน 2
กลุม สามารถสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ภาพสะทอนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้
1. คุณภาพการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
การวิจัยแบงคุณภาพการเรียนการสอนออกเปน 3 ดาน คือ
1) คุณภาพการสอนของอาจารย
2) คุณภาพของผูเรียน
3) ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแยกอภิปรายไดดังนี้
1) คุณภาพการสอนของอาจารย
ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาไดสะทอนคุณภาพของผูสอนรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรผาน
12 ตัวชี้วัดคุณภาพ ดังตารางที่ 1
ระดับคุณภาพการสอนของอาจารย
เฉลี่ย
ตัวชี้วัดคุณภาพอาจารย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ชี้แจงวัตถุประสงค แผนการเรียนการสอน และเกณฑ
16
21
1
0
0
4.39
ในการวัดผล ประเมินผลของรายวิชาอยางชัดเจน
2. มีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น
7
23
7
1
0
3.95
3. ตรวจสอบความรูพื้นฐานของผูเ รียนแตละคน
8
18
9
1
2
3.76
4. มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียนอยางสม่าํ เสมอ
10
18
8
1
1
3.95
5. จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
18
15
4
1
0
4.32
6. จัดการเรียนการสอนโดยใชเวลาอยางเหมาะสม
10
20
8
0
0
4.05
15
16
7
0
0
4.21
7. สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห ใชหลักเหตุผลและมี
ความคิดสรางสรรค
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8. จั ด กิ จ กรรมแสวงหาความรู จ ากแหล ง เรี ย นรู ที่
14
10
10
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน
14
15
8
9. จั ด กิ จ กรรมที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ จ ริ ง และมี ก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรูกันในชั้นเรียน
10. เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและใหคําแนะนําที่เปน
18
15
5
ประโยชนตอการเรียน
11. แจงรายชื่อหนังสือและแหลงสืบคนขอมูลแกผูเรียน
14
15
7
12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอนที่นาสนใจและเขาใจงาย
12
13
10
รวม
ตารางที่ 1 คุณภาพการสอนของอาจารยในรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร

3

1

3.87

1

0

4.11

0

0

4.34

2
2

0
1

4.08
3.87
4.07

จากผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร ตามตารางที่ 1พบวา คุณภาพ
การสอนของอาจารย อยูในระดับ “มาก” คือ 4.07 คะแนน
แตหากพิจารณาโดยละเอียดแลว จาก 12 ตัวชี้วัดคุณภาพของอาจารยจะพบวา มีหลายตัวชี้วัดที่คาคะแนนที่ผูสอน
จะตองใหความสําคัญเปนพิเศษ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการสอนในอนาคตใหมีระดับคุณภาพที่ดีกวาที่เปนอยู โดย
เรียงลําดับจากตัวชี้วัดที่ควรใหความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้
1) การตรวจสอบความรูพื้นฐานของผูเรียนแตละคน
2) การจัดกิจกรรมแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียนเปนประเด็นที่ควร
พิจารณาปรับปรุง และการใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอนที่นาสนใจและเขาใจงาย
3) มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียนอยางสม่าํ เสมอ และการแจงรายชื่อหนังสือและแหลงสืบคนขอมูล
แกผูเรียน
2) คุณภาพของผูเรียน
ผลการสํารวจความคิดเห็นไดสะทอนคุณภาพของผูเรียนผานตัวชี้วัดทั้ง 9 ขอ ดังตารางที่ 2
ระดับคุณภาพของผูเรียน
ตัวชี้วัดคุณภาพของผูเรียน
มากที่สุด มาก ปาน
นอย นอยที่สุด เฉลี่ย
กลาง
1. มีความตั้งใจและมีสมาธิในขณะเรียน
2
22
13
1
0
3.66
2. เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
7
22
9
0
0
3.95
3. อานหนังสือและคนควาหาความรูอ ยางสม่ําเสมอ
5
9
21
3
0
3.42
10
19
6
3
0
3.95
4. ซั ก ถามอาจารย ผู ส อนเมื่ อไม เ ข า ใจเกี่ ย วกั บเนื้ อ หา
ที่เรียน
5. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
10
22
6
0
0
4.11
6. มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนสําเร็จลุลวง
12
22
4
0
0
4.21
ตามเปาหมาย
7. รูจักใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล
13
17
8
0
0
4.13
8. คิด วิเคราะหเปนระบบมากขึ้น
12
17
7
2
0
4.03
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9. สามารถนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชใหเกิด
13
19
ประโยชน
รวม
ตารางที่ 2 คุณภาพของผูเรียนรายวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร

5

1

0

4.16
3.95

ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาสะทอนวา คุณภาพของผูเรียนในรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
อยูในระดับ “คอนขางมาก” ดวยคาคะแนน 3.95 โดยการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย มี
คาคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน และรูจักใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูล ตามลําดับ สวนประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขคุณภาพของผูเรียนในอนาคตนัน้ ประกอบไปดวย
1) อานหนังสือและคนควาหาความรูอ ยางสม่ําเสมอ
2) ความตั้งใจและมีสมาธิในขณะเรียน
3) ซักถามอาจารยผสู อนเมื่อไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน และ การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
3) คุณภาพปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ผลการสํารวจความคิดเห็นไดสะทอนคุณภาพของปจจัยที่มผี ลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรซึ่งมีตัวชี้วัด 6 ดาน ดังตารางที่ 3
ตัวชี้วัดคุณภาพปจจัยที่มผี ลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย
ของนักศึกษา
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความเหมาะสมของขนาดของหองเรียน
9
20
8
1
0
3.97
2. โตะ เกาอี้มคี วามเพียงพอตอจํานวนผูเรียน
5
17
13
2
1
3.61
3. สื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียนใชงานไดดี
6
14
16
1
1
3.61
4. มีคอมพิวเตอรสําหรับการคนควาอยางเพียงพอ
1
17
13
5
2
3.26
5. หองสมุดมีหนังสือ/ตําราที่เกีย่ วของอยางเพียงพอ
2
17
17
1
1
3.47
6. อาจารยผูสอนมีสวนสรางบรรยากาศการเรียนรู
11
18
9
0
0
4.05
รวม
3.66
ตารางที่ 3 คุณภาพของปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัย
เบื้องตนทางนิเทศศาสตร
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรไดสะทอนคุณภาพปจจัยทีม่ ีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรซึ่งในระดับ “คอนขางมาก” ดวยคาคะแนนเฉลีย่ 3.66 โดยตัวชี้วัดที่
นักศึกษาใหคาคะแนนมากทีส่ ุดคือ อาจารยผสู อนมีสวนสรางบรรยากาศการเรียนรู รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดของ
หองเรียนตอจํานวนผูเรียน
สวนตัวชี้วัดที่จะควรนําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คือ
1) มีจํานวนคอมพิวเตอรสําหรับการคนควาอยางเพียงพอ
2) หองสมุดมีหนังสือ/ตําราที่เกีย่ วของอยางเพียงพอ
3) มีโตะ เกาอี้เพียงพอตอจํานวนผูเ รียน และ สื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียนใชงานไดดี
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2. ความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชา
การประเมินคุณภาพความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรนั้น การ
วิจัยครั้งนี้ไดกําหนดประเด็นการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพ 12 ตัวชี้วัดครอบคลุมหนวยการ
เรียนรูต ลอดเนื้อหารายวิชา โดยใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณดังตารางที่ 4 และสวนที่สอง ใชการสนทนา
กลุมยอยกับกลุมเปาหมายโดยเจาะลึกลงในรายละเอียดเนื้อหารายวิชา ตั้งแตการกําหนดประเด็นหรือหัวขอวิจัย บทเรียนหรือ
ประสบการณการทําวิจัย 5 บท ทั้งการเขียนบทนํา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบเครื่องมือวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจยั
ขั้นการศึกษาวิจัยหรือเก็บขอมูล การนําเสนอผลวิจัย การสรุปและอภิปรายผลวิจยั และการเขียนบทคัดยอ
ในสวนของความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรนั้นไดผลวิจัยดัง
ตารางที่ 4
ตัวชี้วัดความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชา
ระดับคุณภาพความรูค วามเขาใจของผูเรียน
การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เฉลี่ย
1. ความรู ความเขาใจในเรื่องแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
6
22
10
0
0
3.89
การวิจัย
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องตนของการวิจัย
9
18
11
0
0
3.95
ทางสังคมศาสตร
3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัย
3
22
13
0
0
3.74
ทางนิเทศศาสตร
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม
3
15
18
2
0
3.50
5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดโจทยการวิจัย ตัว
6
17
13
2
0
3.71
แปร นิยามศัพทและกรอบแนวคิดการวิจัย
6. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
9
15
12
2
0
3.82
และการวิจัยเชิงคุณภาพ
7. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องมื อ
6
16
15
1
0
3.71
และการออกแบบเครื่องมือวิจัย
8. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิง
6
14
17
1
0
3.66
คุณภาพ
9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิง
5
10
23
0
0
3.53
ปริมาณ
10. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการอภิปรายผลและ
7
18
13
0
0
3.84
สรุปผลการวิจัย
11. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางงานวิจัย
8
15
15
0
0
3.82
12. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนบทคัดยอและเขียน
10
14
14
0
0
3.89
รายงานผลการวิจัย
รวม
3.75
ตารางที่ 4 คุณภาพความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชาวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
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จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรประเมินความรูความเขาใจของพวกเขาที่มีตอเนื้อหา
รายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรในระดับ “คอนขางมาก” ดวยคะแนนเฉลี่ย 3.75 โดยที่คาเฉลี่ยของคะแนนสะทอน
ใหเห็นวา ไมมตี ัวชี้วัดใดที่ไดคะแนนในระดับดี ซึ่งคาคะแนนสูงสุด เปนความรูความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดเบื้องตนของการวิจัย
ทางสังคมศาสตร 3.95 รองลงมาคือ ความรู ความเขาใจในเรื่องแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจยั และความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเขียนบทคัดยอและเขียนรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีคาคะแนน 3.89 เทากัน
สวนตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนต่ําสุด 3 อันดับแรก คือ
1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม
2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงปริมาณ
3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ ในประเด็นความรูความเขาใจของนักศึกษาตอเนื้อหารายวิชา วิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรนั้น คณะวิจยั
ไดสนทนากลุมยอยกับนักศึกษา ซึง่ แบงประเด็นคําถามออกเปน 2 สวน คือ
1) การคัดเลือกหัวขอหรือประเด็นสําหรับการทําวิจยั
2) บทเรียนหรือประสบการณการทําวิจัย 5 บท ทั้งการเขียนบทนํา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
เครื่องมือวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย ขั้นการศึกษาวิจัยหรือเก็บขอมูล การนําเสนอผลวิจยั การสรุปและอภิปราย
ผลวิจัย และการเขียนบทคัดยอ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1) การคัดเลือกหัวขอหรือประเด็นสําหรับการทําวิจัย
การวิจัยพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ผานการเรียนวิชาวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรไดใหคําตอบเกี่ยวกับหลักเกณฑในการเลือก
ประเด็นสําหรับการทําวิจัยไว 4 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 เลือกจากความสนใจและความชอบสวนตัว
จากการสนทนากลุมยอยพบวา นักศึกษาสวนใหญเลือกศึกษาหรือวิจัยประเด็นตามความสนใจของตนเปนหลัก
เพราะทําใหมีความกระตือรือรนที่จะศึกษา เชน นักศึกษาที่สนใจหรือชอบภาพยนตรจะศึกษาประเด็นปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจภาพยนตรของคนอุบลราชธานี คนที่สนใจขาวสารทางสื่อออนไลนก็เลือกศึกษาการพาดหัวขาวของเพจไทยรัฐ
ออนไลน เปนตน
แนวทางที่ 2 เลือกจากความใกลตัวและความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูล
นักศึกษาหลายคนใหคําตอบเรื่องความใกลตัวและความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูล เชน นักศึกษาบาง
คนขายสิ น ค า ออนไลน ก็ เ ลื อ กศึ ก ษาหั ว ข อ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นอิ น สตาแกรมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือบางคนตั้งคําถามตอการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในหัวขอ
การใชเฟสบุคเพื่อประชาสัมพันธการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนตน
แนวทางที่ 3 เลือกตามความสงสัยใครรูคําตอบ
กลุมเปาหมายบางคนพบเห็นเกมการพนันในชีวิตประจําวัน แตไมคอยรูเรื่องเกี่ยวกับมันมากนัก จึงตองการ
ศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล บางคนสนใจวาทําไมปจจุบันที่คนใหความสนใจหนังโปมากขึ้นแตไมไดมีการเปดเผย
หรือไมมีการศึกษาเอาไว จึงอยากรูวานักศึกษามหาวิทยาลัยใหความสนใจเปดรับหนังโปอยางไรบาง
แนวทางที่ 4 เลือกตามกระแสสังคมในขณะนั้น
นักศึกษาบางคนคัดเลือกประเด็นการวิจัยจากกระแสสังคมในขณะนั้น โดยสังเกตจากสื่อออนไลน อยางเชน
กระแสการทําศัลยกรรมในปจจุบันก็ถือวามีคนทําอยางแพรหลายจนตองมีรายการเกี่ยวกับศัลยกรรมออกมานักศึกษาบางคน
เลือกทําเรื่องวิจัยเรื่อง อิทธิพลของรายการ Let me in Thailand ตอทัศนคติและคานิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี หรื อหั วข อ “การเปด รับชมรายการเรื่ องเล าเชานี้ ของประชาชนในเทศบาล ต.เมืองศรี ไค อ.วาริน ชํา ราบ
จ.อุบลราชธานี และผลกระทบของรายการหลังสรยุทธ สุทัศนะจินดา ยุติบทบาทพิธีกร” ก็มาจากกระแสขาวในหวงเวลานั้น
เปนตน
2) บทเรียนและประสบการณจากการทําวิจัย 5 บท
นักศึกษาที่ผานการเรียนวิชาวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตรไดสะทอนบทเรียนและประสบการณการวิจัยทั้ง
5 บท ตามลําดับ ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
นักศึกษาไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเขียนบทนําดังนี้
1) กําหนดคําถามนําวิจัยและวัตถุประสงคการวิจยั
นักศึกษาสวนใหญใหขอมูลวา กําหนดคําถามนําวิจัยจากหัวขอวิจัย โดยใหคําถามนั้นครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา
มากที่สุด และพัฒนาคําถามใหแยกยอยเปนวัตถุประสงคการวิจัยซึ่งจะตองสอดคลองกับคําถามนําวิจัย
2) ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากการสนทนากลุมยอย นักศึกษาใหขอมูลวา ที่มาและความสําคัญของปญหาเปนการอธิบายวา เรื่องที่ตนกําลัง
ศึกษามีความเปนมามีพัฒนาการของเหตุการณหรือเรื่องราวอยางไร หรือสถานการณปจจุบันมีความสําคัญอยางไรตอ
การตั้งคําถามวิจัย บางสวนใหคําถามนําวิจัยเปนกรอบใหการอภิปรายที่มาและความสําคัญของปญหา เพื่ออธิบายเคา
โครงความคิด
สวนขอมูลเพื่อการเขียนบทนํานั้นมีทั้งมาจากฐานขอมูลออนไลนที่สามารถสืบคนได จากตํารา จากรายงานการวิจัยใน
หองสมุด และจากคําถามที่มีอยูในใจของผูวิจัยเองที่ประกอบสวนเปนการเขียน
ปญหาที่พบสําหรับการเขียนบทนําคือ ความสามารถในการเรียบเรียงขอมูลและความคิดใหสอดคลองกับคําถามนํา
วิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย รวมทั้งการเขียนสรุปความใหไดใจความตามทีต่ องการ แตการตรวจแกหลายรอบก็ชวย
ใหการเขียนมีทิศทางชัดเจนมากขึ้น และมีบางสวนใหขอมูลวา การเขียนรอบแรกไดคะแนนคอนขางดี แตเขียนตามที่
อาจารยแนะนําแกไขใหกลับไดคะแนนนอยลง
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กลุมตัวอยางสะทอนวา เอกสาร ตําราวาดวยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตรหรือการสื่อสาร
คอนขางหายากในหองสมุดในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการสืบคนในฐานขอมูลวิจัยออนไลนก็พบวา แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร หรือการสื่อสารมวลชนโดยตรงนั้นคอนขางหายาก จึงตองใชเวลาสําหรับการสืบคน
นานมากขึ้น
สําหรับนักศึกษาที่ทําวิจัยที่ใกลเคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สืบคนมาได ก็จะสามารถประยุกตใชทฤษฎีที่
ถูกอางถึงในงานวิจัยที่นํามาอางอิงได แตสําหรับนักศึกษาที่คิดคนประเด็นใหมหรือแตกตางออกไปจะตองใชเวลา
ยาวนานสําหรับการสืบคนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
ปญหาของบทที่ 2 คือ การเลือกใชแนวคิดทฤษฎี มีทั้งมีแนวคิด ทฤษฎีที่ถูกนํามาใชมากเกินไปจนทําให
ขอบเขตการวิจัยกวางออกไปตามทฤษฎีที่จะนํามาพิสูจนหรือรอบรับผลวิจัย และบางทฤษฎีก็ทับซอนกัน บางทฤษฎีก็
ไมเกี่ยวของกับประเด็นการวิจัย
นักศึกษาไดสะทอนปญหาและอุปสรรคในการเขียนบทที่ 2 วา การรวบรวมขอมูลทั้งทฤษฎี บทความ
แนวคิด และวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย ซึ่งมีอยูกระจัดกระจาย จึงตองสังเคราะหขอมูลอยางละเอียดและรวบรวม
เฉพาะที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหผลสรุปของการวิจัยในตอนทายวาเปนไปตามทฤษฎี แนวคิด หรือการวิจัย
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ที่เกี่ยวของหรือมีทิศทางตรงกันขาม เพื่อทําใหการวิจัยนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกเปนไปดวยความลําบาก
เนื่องจากการหาขอมูลในอินเทอรเน็ตนั้นเอกสารสวนใหญจะไมสมบูรณ จึงอยากเสนอแนะใหนํารูปเลมการวิจัยของรุน
ที่จบไปแลวกลับมาใหดูเปนตัวอยาง เพื่อที่จะไดเห็นตัวอยางการใชแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกอนที่จะไป
คนควาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับงานวิจัยของตน
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
จากการสนทนากลุมยอยกับนักศึกษา สวนใหญเลือกการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกใชการเก็บขอมูลเชิง
สถิติ ใชแ บบสอบถามซึ่งสะดวกตอการรวบรวมขอมูลและผลวิจัย ที่ออกมาจะมีความชัดเจน ไมตองตี ความหรื อ
พรรณนา เพราะมีตัวเลขยืนยัน
มีบางสวนใชการวิจัยเชิงคุณภาพ บางคนใชการวิเคราะหเนื้อหาเพราะตองการศึกษาตัวสาร และมีบางคน
ใชทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกันไป
สวนการพัฒนาแนวคําถามสําหรับรวบรวมขอมูลนั้น มีทั้งแบบสอบถามที่ถูกพิมพออกมาเพื่อแจกจายและ
แบบสอบถามออนไลนในกรณีการวิจัยเชิงปริมาณ แนวคําถามเพื่อสัมภาษณสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบบันทึกขอมูลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหา โดยทั้งหมดนี้พัฒนามาจากวัตถุประสงคการวิจัย และจากแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 โดยเชื่อมโยงใหเห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับประเด็นการวิจัย
นั ก ศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า การตั้ ง คํ า ถามในแบบสอบถาม หรื อ แนวคํ า ถามสํ า หรั บ การสั ม ภาษณ
แหลงขอมูลนั้นจะตองมีหลักการดังตอไปนี้
1) สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยั
2) ใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับผูตอบ
3) ใชคํากระชับ ไดใจความ
4) แตละคําถามมีความนัยเพียงประเด็นเดียว
5) หลีกเลี่ยงการใชประโยคเชิงซอน
6) ไมชี้นําการตอบใหเปนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
7) คําตอบที่เลือกตอบตองชัดเจน
บทที่ 4 ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูล
กลุ ม ตั ว อย า งได ส ะท อ นข อ มู ล 2 ส ว น ที่ ค วรตระหนั ก คื อ การรวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย และการสรุ ป
ผลการวิจัย โดยการรวบรวมขอมูลการวิจัยนั้น นักศึกษานิเทศศาสตรไดใหขอมูลดังตอไปนี้
1) กลุมเปาหมายการวิจัย ตองครอบคลุมกลุมเปาหมายใหมากที่สุด แตที่ผานมาพบวา ดวยเงื่อนไขเวลา
สําหรับการเก็บขอมูลที่มีนอยเกินไป ดังนั้นวิธีแกไขก็คือ การกําหนดขอบเขตการวิจัยตองกําหนด
กลุมเปาหมายใหชัดเจนและไมกวางจนเกินไป
2) ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม นักศึกษาใหขอมูลวา การวิจัยกับกลุมเปาหมายภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกับกลุมเปาหมายในเมืองหรือในตลาดจะไมคอยไดรับความรวมมือจาก
แหล ง ข อมู ล แตถ า เป นชาวบ า นในชุ ม ชนจะใหค วามรว มมื อ ดี พอๆกั บ นัก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
3) แบบสอบถามอาจไมไดคําตอบที่เปนจริง เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามอาจจะทําแบบผานๆ โดยไมได
สนใจอานคําถามหรือคําตอบในแบบสอบถาม หากอยากไดคําตอบที่แทจริง ผูวิจัยตองขอเวลาอธิบาย
และถามคําถามที่ละขอและลงมือกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง
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4) แบบสอบถามตองสั้ นกระชับ เพราะหากตองการใหกลุม เปาหมายตั้งใจตอบแบบสอบถาม ควร
ออกแบบคํา ถามให มีจํ านวนข อไมม าก เน นประเด็ นหลั กๆ เพื่อ ให ไ ดข อมู ลที่ เป น จริ งที่ สุด หาก
แบบสอบถามมีจํานวนขอมากเกินไป นอกจากผูตอบจะไมใหความรวมมือแลว ผูวิจัยเองจะตองใช
เวลาสําหรับการรวบรวมขอมูลมากขึ้นไปดวย
5) การทําแบบสอบถามออนไลนผาน Google Forms ทําใหไดผลลัพธทางสถิติที่นาพอใจ เพราะ
แอพพลิเคชั่นคํานวณใหดวย
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล
จากการสนทนากลุมยอย นักศึกษาไดใหขอมูลเรื่องการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1) การสรุปและอภิปรายผล นักศึกษาใหขอมูลวา เรียบเรียงตามแบบสอบถามซึ่งถูกพัฒนาหรือออกแบบ
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยมีแนวคิด ทฤษฎีเปนฐานสําหรับการตั้งคําถามวิจัย หรือไมก็
เรียบเรียงตามวัตถุประสงคการวิจัย จากนั้นก็พิสูจนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นํามาใช
ดวยผลการวิจัยที่ไดวา สอดคลองหรือแตกตางจากวรรณกรรมที่ยกมาทบทวนในบทที่ 2
2) การเขียนวิจัยตองใชภาษาทางการ ในเบื้องตนเปนปญหาของผูเรียนเพราะไมคุนกับการเขียนอยาง
เปนทางการ แตการตรวจทานอยางละเอียดและการใหคําแนะนําของผูสอนชวยใหนักศึกษาสามารถ
เขียนออกมาไดในที่สุด
3. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาการวิจัย
เบื้องตนทางนิเทศศาสตร ดังตอไปนี้
1) อาจารยผูสอนควรลงละเอียดในเนื้อหารายวิชามากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาหรือรูปแบบวิจัยพรอมตัวอยางของ
งานวิจัยเพิ่มเติมใหหลากหลาย แนะนําชองทางการสืบคนหัวขอวิจัยมากกวานี้ และใหคําแนะนําแนวทางแกไข
งานวิจัยของนักศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
2) การมอบหมายงาน ผูสอนตองเจาะจงประเด็นใหชัดเจน และไมควรเนนใหนักศึกษาคิดเองจนเกินไป ควรสอน
หลักการและทฤษฎีอยางเขมขน และสั่งงานแบบเจาะจงไมใชสั่งงานดวยคําถามปลายเปด
3) นักศึกษาควรลงพื้นที่ตามหัวขอที่เลือกใหบอยครั้งที่สุด เพื่อจะไดเก็บขอมูลใหไดมากที่สุดซึ่งจะเปนประโยชน
แกผูวิจัยเอง รวมทั้งการใหเวลาแกงานวิจัยอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอเพื่อใหคุณภาพของงานวิจัยออกมาดี
4) ระยะเวลาในการทําวิจัยสั้นเกินไป เพราะในหนึ่งภาคการศึกษาที่ตองเรียนทั้งทฤษฎี การลงมือทําวิจัยให
ทันเวลานั้นเปนเรื่องยากที่จะไดผลการวิจัยที่ดี
5) ควรมีชวงเวลาสําหรับการนําเสนอผลการวิจัยในหองเรียนหรือหองประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนผลการวิจัยที่จะเปน
ประโยชนของผูเรียนและผูเขาฟง รวมทั้งยังเปนการฝกฝนการตอบคําถาม
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ภาพสะทอนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”สามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. คุณภาพการเรียน การสอน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
1) คุณภาพการสอน อยูในระดับ ดี (4.07 คะแนน จาก 5 คะแนน) แตตองปรับปรุงเรื่อง การตรวจสอบ
ความรูพื้นฐานของผูเรียนแตละคน การจัดกิจกรรมแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและ
นอกหองเรียนเปนประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุง และการใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอนที่นาสนใจและ
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เขาใจงาย มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางสม่ําเสมอและการแจงรายชื่อหนังสือและแหลง
สืบคนขอมูลแกผูเรียน
2) คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับคอนขางมาก (3.95 คะแนน) แตตองปรับปรุงในเรื่องการอานหนังสือและ
คนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ ความตั้งใจและมีสมาธิขณะเรียน การซักถามอาจารยผูสอนเมื่อไมเขาใจ
เนื้อหาที่เรียน และการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
3) คุณภาพของสิ่งสนับสนุนและปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู อยูในระดับคอนขางมาก (3.66 คะแนน) โดย
ตองปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คือ มีจํานวนคอมพิวเตอรสําหรับการคนควาอยาง
เพียงพอ หองสมุดมีหนังสือ/ตําราที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ มีโตะ เกาอี้เพียงพอตอจํานวนผูเรียน และสื่อ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียนทีใ่ ชงานไดดี
2. ความรูความเขาใจของผูเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชา
นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรมีความรูความเขาใจของพวกเขาที่มีตอเนื้อหารายวิชาการวิจยั เบื้องตน
ทางนิเทศศาสตรในระดับ “คอนขางมาก” (3.75 คะแนน) โดยไมมีตัวชี้วดั ใดทีไ่ ดคะแนนในระดับดี (4 คะแนนขึ้น
ไป) โดยประเด็นที่จะตองปรับปรุงใหดีขึ้น ดังนี้
1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม
2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงปริมาณ
3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงคุณภาพ
3. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเนือ้ หารายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร
1) อาจารยผูสอน ควรลงละเอียดในเนื้อหารายวิชา ยกตัวอยางงานวิจัยเพิ่มเติมใหหลากหลาย แนะนํา
ชองทางการสืบคนหัวขอวิจัยมากกวานี้ และใหคําแนะนําแนวทางแกไขงานวิจัยของนักศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ
ยิ่งขึ้น เจาะจงประเด็นใหชัดเจน สอนหลักการและทฤษฎีอยางเขมขน และสั่งงานแบบเจาะจงไมใชสงั่ งาน
ดวยคําถามปลายเปด
2) นักศึกษา ควรลงพื้นที่ตามหัวขอที่เลือกใหบอยครั้งที่สุด เพื่อจะไดเก็บขอมูลใหไดมากที่สุดซึ่งจะเปน
ประโยชนแกผูวิจัยเอง รวมทั้งการใหเวลาแกงานวิจัยอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอเพื่อใหคุณภาพของงานวิจัย
ออกมาดี
3) ควรขยายเวลาสําหรับการทําวิจัยเพื่อใหไดผลการวิจยั ที่ดี
4) ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยเพื่อแลกเปลีย่ นผลการวิจยั ที่จะเปนประโยชนและฝกฝนการตอบคําถาม
เอกสารอางอิง
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เราจะขามเวลามาพบกัน : เสนหของการเลาเรื่องในนวนิยายดังเรื่องบุพเพสันนิวาส
Only Love is Real : The Fascination of Narrative in the Novels
“Bup-Pe-San-Ni-Was”
นิศา บูรณภวังค
สาขาวิชาภาษาไทย ภาคมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยดุสิตธานี
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการเลาเรื่องแบบโครงสรางนิยม โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลา (narrative) ของ เฌอ
รารด เฌอแนต (Gerard Genette) ในแงโครงเรื่องของเรือ่ งเลา เนื้อเรื่อง และตัวบทเรื่องเลา จากนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส ของ
รอมแพง วากลวิธีในการเลาเรื่องรูปแบบที่หลากหลาย อันประกอบไปดวย กาล (tense) มาลา (mood) วาจก (voice) นั้น สงผล
กระทบตอการรับรูเรื่องเลา และความนาติดตามของเรื่อง จึงทําใหมีเสนหดึงดูดใจจนไดรับความนิยมจากผูอานหรือไมอยางไร

คําสําคัญ : ทฤษฎีการวิเคราะหเรือ่ งเลา 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

ในฐานะที่ตัวผูเขียนบทความเองเปนคนชอบอานนวนิยายมาตั้งแตรุนสาว โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายแนวขามชาติ
ขามภพ ดวยวาชื่นชมและชื่นชอบความเปนมาเปนไปของประวัติศาสตรไทยรวมไปถึงการดําเนินชีวิตในสังคมของผูคนยุคกอน
อยางถอนตัวไมขึ้น ดังนั้น ไมวาจะเปนนวนิยายเรื่องทวิภพ เรือนมยุรา นิราศสองภพ หรือบวงบรรจถรณ ผูเขียนก็ติดตาม
อา นมาหมดแล ว แทบทุ กเรื่อ ง และสิ่ งที่ พบเมื่อ อา นจนจบ คื อ แต ละเรื่ องล วนมีเ สน หที่ แ ตกตา งกั น บางเรื่ องมีเ สน ห ที่
บุคลิกลักษณะของตัวละคร บางเรื่องมีเสนหที่โครงเรื่อง บางเรื่องมีเสนหที่มีการสอดแทรกขอคิดไว หรือบางเรื่องอาจจะมี
เสนหที่กลวิธีการเลาเรื่อง หากสิ่งที่นาประหลาดใจคือ นวนิยายแนวดังกลาวนี้มักถูกนําไปสรางเปนละครโทรทัศน ภาพยนตร
หรือละครเวที และแทบทุกเรื่องลวนไดรับความนิยมจากคนในสังคมไทยเปนอยางมาก เห็นไดจากการที่นวนิยายแนวขามภพ
บางเรื่องถูกสรางมากกวาหนึ่งครั้งในรอบสิบปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนี้ (กุมภาพันธถึงเมษายน พ.ศ.2561) กระแส
ของนวนิยายขามภพที่ชื่อ “บุพเพสันนิวาส” ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดวยอํานาจของความสนุกที่เกิดจากการชมละคร
โทรทัศนของไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งนําเอานวนิยายเรื่องดังกลาวมาทําเปนละคร จึงทําใหหลายคนติดตามและอยากหาซื้อตัวเลม
ของนวนิยายมาอาน เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเขาถึงเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปลีกยอยบางอยางอาจถูกเติมเต็มไดจาก
ศิลปะการรอยเรียงของตัวอักษร ดังที่เราทราบกันดีอยูแลววา การอานนวนิยายกับการชมละครโทรทัศน ยอมมีความแตกตาง
หรือความเหมือนผสมผสานกันอยู ทั้งสองลักษณะลวนตองพึ่งพากันอยางไมรูตัว นับวาเปนโชคดีที่ผูเขียนบทความมีโอกาสทั้ง
อานตัวนวนิยาย และยังมีโอกาสไดรับชมละครโทรทัศนจนจบอีกดวย จึงสามารถสรุปไดวา การอานนวนิยายทําใหเราไดคิด
ตามขอความตัวอักษรที่เรียงรอยขึ้นมา หากการชมละครโทรทัศนทําใหจินตนาการของเราดูเปนรูปเปนรางมากขึ้น
บุพเพสันนิวาส เปนผลงานการประพันธของ รอมแพง หรือ จันทรยวีย สมปรีดา เคยไดรับการตีพิมพมาแลว 73 ครั้ง
ตีพิมพครั้งแรกในป พ.ศ.2553 โดยครั้งที่ 1 -6 ตีพิมพ โดยสํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร และครั้งที่ 7-73 ถูกตีพิมพ โดย
สํานักพิมพแฮปป บานานา นอกจากนี้ ยังเคยไดรับรางวัลหนังสือรองชนะเลิศอันดับสอง ของเซเวนบุคอวอรด ประจําป พ.ศ.
2553 อีกดวย บุพเพสันนิวาสไดรับการกลาวขวัญจากผูที่เคยอานวา มีการวางโครงเรื่องที่แปลกแหวกแนวไปจากเรื่องอื่น การ
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ขามเวลาไปอยูอีกภพชาติหนึ่งอาจจะเคยมีปรากฏในนวนิยายหลายเรื่อง หากแตการที่ตัวละครเอกหรือนางเอก ยอนเวลา
กลับไปเปนตัวละครที่ถูกมองวารายยังไมเคยมีใครรังสรรคสรางขึ้นมา จากหลายขอความที่มีการแสดงความคิดเห็นซึ่งปรากฏ
อยูในกระทูของ www.pantip.com พบวา ผูที่อานนวนิยายเรื่องนี้ตางชื่นชมความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง ที่ไดยอนยุคกลับไป
ในชวงรัชสมัยของพระนารายณมหาราช พรอมทั้งยังไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของไทยที่เกิดขึ้นจริงในชวงนั้น ซึ่ง
สอดแทรกไว ใ นเนื้ อ เรื่ อ งอย า งน า สนใจรวมไปถึ ง การผู ก ปมและการดํ า เนิ น เรื่ อ งอั น ชวนติ ด ตามของผู เ ขี ย น
(https://pantip.com/topic/37430601: 2561) สําหรับตัวผูเขียนบทความนั้น เห็นวาความนาสนใจของนวนิยายเรื่องนี้ ยัง
อยูที่การนําตัวละครเอกยอนอดีตกลับไปในยุคสมัยที่เราคุนเคยจากการเรียนในประวัติศาสตร นั่นคือยุคของพระนารายณ
มหาราช ซึ่งจัดวาเปนยุคที่ประเทศมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดเหตุการณตาง ๆ ที่สําคัญมากมาย นอกจากนี้ตัวละครเอกยังมี
โอกาสดําเนินชีวิตรวมกับบุคคลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรหลายตอหลายคน เชน พระโหราธิบดี ศรีปราชญ พระยา
โกษาเหล็ก พระยาโกษาปาน ทาวทองกีบมา และคอนแสตนติน ฟอลคอน อีกดวย แมวาการกลับไปของตัวละครเอกอยางเกศ
สุร างค จ ะมี บ ทบาทเป น แค ผู สั งเกตการณเ ท านั้ น ไม ไ ดมี โ อกาสที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงเหตุ ก ารณ ใ นอดี ตได แต นั่ นก็ อ าจเป น
จุดประสงคของผูเขียนที่ตั้งใจจะบอกผูอานวา ประวัติศาสตรนั้นไมอาจเปลีย่ นแปลงอะไรได แมเราจะสามารถยอนเวลากลับไป
ในอดีตก็ตาม
จริงอยูที่องคประกอบของนวนิยายกับละครโทรทัศนอาจมีสิ่งประกอบสรางที่คลายๆกัน เชน ตัวละคร ฉาก บท
สนทนา ปมขัดแยง เปนตน แตหากพิจารณากันอยางถองแท จะพบวาการที่ละครโทรทัศนไดรับความนิยมจากผูชม อาจมีเรื่อง
ของอิทธิพลในดานของนักแสดงที่มีความสามารถการแสดงที่ดี หรือมีรูปรางหนาตางดงามดึงดูดความสนใจก็ได หากแตกับ
การที่นวนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไดรับความนิยมจากผูอาน อาจจะมีสาเหตุมากจากการลําดับเรื่องที่ดี มีเหตุมีผล และ
ประการที่สําคัญคือ ยิ่งถาผูแตงนวนิยายใชศิลปะการเลาเรื่องที่ดีมีเสนห ยอมทําใหผูอานเกิดความสนใจใครรู ความเปนไป
ของเนื้อเรื่องและกระตุนใหผูอานติดตามการแกไขปมปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องไดอยางไมขาดตอน ดังคํากลาวของรอง
ศาสตราจารย ดร.สรตี ปรีชาปญญากุล กลาวไววา นวนิยายดีคือ นวนิยายที่คนอานสามารถอานไดรวดเดียวจบจบแลวยังมี
อะไรคางอยูใหคิดถึง สงสัยวาตัวละครนั้นจะเปนอยางไรตอไป (https://minimore.com/f/novel-on-screen-802 : 2016)
ดวยเหตุนี้ผูเขียนบทความจึงมีความสนใจใครรูวา นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส มีศิลปะการเลาเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของ
ผูอานในลักษณะใด และการเลาเรื่องในลักษณะดังกลาว มีผลตอความนิยมในการอานของนักอานนวนิยายมากนอยขนาดไหน
โดยผูเขียนบทความจะวิเคราะหศิลปะการเลาเรื่องดวยการใชทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลาของ เฌอนารด เฌอแนต (Gérard
Genette) นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศส ที่อธิบายกลวิธีการเลาเรื่อง โดยเชื่อมโยงเขากับเรื่องของกาล มาลา และวาจก
การเดินทางของศาสตรแหงเรื่องเลาและความเชื่อมโยงระหวางศาสตรแหงเรื่องเลากับบุพเพสันนิวาส
เรื่องเลา (narrative) จัดวาเปนสิ่งที่มีอยูในทุกยุคทุกสมัย แทบทุกชนชาติมักปรากฎวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบ
จากมุขปาฐะก็พัฒนาตอเนื่องขึ้นมาเปนการเลาเรื่องผานตัวอักษรลายลักษณผานรูปแบบของวรรณกรรมในลักณะตางๆ
จนกระทั่งในปจจุบัน การเลาเรื่องก็อาจปรากฎสูสายตาไดในลักษณะของการตูน หรือภาพถายตางๆ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา
เรื่องเลาเปนการถายทอดความทรงจําของกลุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง ฌ็อง ฟรองซัวส เลียวตารด (สรณัฐ ไตลังคะ.2560:8)
นักทฤษฎีหลังสมัยใหมใหความเห็นกับคําดังกลาวนี้วา เรื่องเลาเปนความรูลักษณะหนึ่ง กลาวคือเปนความรูที่สื่อสารกันใน
สังคม การสรางเรื่องเลาจึงเปนการสงผานความรูและสงผลใหเกิดพฤติกรรมตามมาได
ในคริสตศตวรรษที่ 18 นวนิยายนับวาเปนการกําเนิดเรื่องเลาที่สําคัญ เพราะเนนความสําคัญของโครงเรื่อง โดย
พัฒนาความสําคัญจากตัวละครและฉากที่มีความสมจริงซึ่งสามารถตีความในเชิงสัญลักษณอันเชื่อมโยงกับตัวละครในเรื่องได
การเลา เรื่ องชี วิ ตของตัว ละครที่ เ ผชิ ญ กั บ ปญ หาและเรีย นรู ชีวิ ต อาจกล าวได วา เป น จุด มุ ง หมายของเรื่อ งเลา เลยที เ ดี ย ว
นอกจากนี้ศาสตรของการเลาเรื่องยังมีความสัมพันธกับสหวิทยาการตาง ๆ ไมวาจะเปนจิตวิเคราะห การเมือง หรือดาน
ประวัติศาสตร ตอมานักโครงสรางนิยมศึกษาความซับซอนของเรื่องเลาและเสนอวา การศึกษาเรื่องเลาตัวบทของวรรณกรรม
ตองแยก จําแนกความแตกตางระหวางตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่อง (story) กับโครงเรื่อง (plot) กลาวคือ ตัวเรื่อง หมายถึง การเลา
เหตุการณที่เกิดขึ้นเรียงตามลําดับเวลา สวนโครงเรื่องเปนการเลาเหตุการณโดยจัดลําดับของเหตุการณใหม เปนผลลัพธหรือ
เรื่องที่เราอาน อันเกิดจากการใชศิลปะการเลาเรื่อง โดย “เลือก” และ “จัดลําดับ”ตัวเรื่องใหม (สรณัฐ ไตลังคะ.2560:9)
ดังนั้น การจัดการเรื่องเวลาไมวาจะเปนการสลับลําดับ การตัด หรือการยนยอเวลาในเหตุการณก็สงผลตอเรื่องทั้งสิ้น และ
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ประเด็นที่ผูศึกษาศาสตรแหงเรื่องเลาสนใจ ยอมมิใชตัวเรื่องแตเปนโครงเรื่องหรือวิธีการในการเลาเรื่อง จึงอาจกลาวไดวา มี
ความเปนไปไดในการเลาเรื่องตัวเรื่องหนึ่งๆ ไดอยางหลากหลาย ซึ่งนั่นก็คือการศึกษาศิลปะในการเลาเรื่อง เชน หากตองการ
จะเลาเรื่องของตัวละครตัวหนึ่ง ตัวเรื่องจะหมายถึงเหตุการณตั้งแตยังเด็กจนกระทั่งถึงวัยชรา เราสามารถเลาเรื่องตัวละครตัว
นี้ไดหลากหลายรูปแบบ คนแตงอาจจะเลาเรื่องตั้งแตยังเด็กไปจนกระทั่งถึงแกความตาย หรือใหตัวละครนอนรอความตาย
แลวเลายอนมาในเหตุการณสมัยยังเด็กก็ยอมได ในที่นี้หมายรวมไปถึงวิธีของการควบคุมเรื่องเลาดวย ตัวละครอาจจะเลาเรื่อง
เองหรือเลาเรื่องโดยบุคคลอื่นที่อยูในเรื่องก็ได
เฌอรารด เฌอแนต (Gerrard Genette) เปนนักทฤษฎีที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับศาสตรของเรื่องเลา เขาไดสังเคราะห
ทฤษฎีการวิเคราะหการเลาเรื่องอยางเปนระเบียบแบบแผน โดยจําแนกความแตกตางของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเลาไวอยาง
ชัดเจน คือ เนื้อเรื่อง หมายถึงเนื้อหาสาระที่ปรากฎในเรื่องเลา สวนเรื่องเลา หมายถึงตัวบทเรื่องเลาขอความ นอกจากนี้
เฌอแนตยังนิยามการเลาเรื่องหรือสถานการณที่กิจกรรมนั้นเกิดขึ้น (Gerrard Genette.1980 p.27 อางถึงใน สุรเดช โชติ
อุดมพันธ.2559:94) โดยเชื่อมโยงการศึกษาเรื่องเลากับประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ กาล (tense) มาลา (mood) และ
วาจก (voice) ในแงของกาลเปนการศึกษาความสัมพันธเชิงเวลาระหวางเนื้อเรื่องและเรื่องเลา สวนมาลาเปนการศึกษาชนิด
ของการเลาเรื่องที่ผูเลาใชในการนําเสนอ รวมไปถึงความสัมพันธระหวางผูเลากับเรื่องที่เขาเลา สวนในแงของวาจกเปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางเนื้อเรื่องและเรื่องเลากับเรื่องเลา
ซึ่งจากนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น ผูแตงไดใชการสลับลําดับเวลาในการสรางความนาตื่นเตน และนาติดตาม
ดังที่ ธาม เชื้อสถาปนศิริ ไดกลาวไววา เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้นมีการเลาเรื่องที่ไมเปนเสนตรง “NON-LINEAR STORYTELLING” (https://marketeeronline.co : 2561) เนื่องจากในเรื่องบุพเพสันนิวาสจะมีการเลาเรื่องที่ไมเรียงลําดับแตจะ
สลับไปมาเพื่อความสนุก ไมนาเบื่อ นอกจากนี้ยังมีการซอนเงื่อนงํา เปนการดึงดูดผูอานชวนใหคนหาติดตามเรื่องราวอยางมี
เสนห อีกทั้งนวนิยายซึ่งมีทั้งหมด 28 ตอนยังเปนเหตุการณยอยๆ ที่สมบูรณของในตัวของมันเองคลายตัวตอ 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 ดาวเกี้ยวเดือน มิติรักขามเวลา
เรือนพะยอม เปนตน สําหรับเรื่องบุพเพสันนิวาสนี้นับวาเปนนวนิยายที่สรางปรากฏการณที่สําคัญใหเกิดกระแสโหยหาอดีตขึ้น
และผูอานตางสนใจในดานประวัติศาสตรเพิ่มมากขึ้น
คําโปรยในหนังสือเขียนไววา “อํานาจเหนือดวงจิตเปนดังบุพเพสันนิวาส ที่นําพาดวงใจสองดวงใหมา
บรรจบกัน” เปนการบงบอกประเด็นหลักของเรื่องที่ผูเขียนเนนถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสขามมิติของเวลาระหวางพระเอกกับ
นางเอก เนื้อเรื่องเปดดวยการกลาวถึงนักโบราณคดีสาวชื่อเกศสุรางคซึ่งเปนคนมีนิสัยราเริงแจมใส มองโลกในแงบวกและมี
ความรูดานโบราณคดีรวมไปถึงภาษาฝรั่งเศสเปนอยางดี วันหนึ่งขณะที่เกศสุรางคและเรืองฤทธิ์เดินทางกลับจากไปทํางานที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รถตูเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ํา สงผลใหเกศสุรางคเสียชีวิต ขณะเดียวกัน ณ อีกชวงกาลหนึ่งยอนเวลาไป
329 ป พ.ศ. 2225 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณแหงกรุงศรีอยุธยา ไดเกิดเหตุรายขึ้นเมื่อแมหญิงการะเกดสั่งใหผินกับแยม
สองบาวผูซื่อสัตยไปลมเรือของแมหญิงจันทรวาดเหตุเพราะเกรงวาหมื่นสุนทรเทวาคูหมั้นจะพึงใจในความมีกิริยามารยาท
เรียบรอยของเธอแผนรายครั้งนี้ก็ทําใหบาวของแมหญิงจันทรวาดจมน้ําตายไปหนึ่งคนแตตัวแมหญิงจันทรวาดรอดชีวิต
ออกญาโหราธิบดีซึ่งเปนบิดาของหมื่นสุนทรเทวาไมเชื่อวาเรื่องที่เกิดขึ้นจะเปนฝมือของแมหญิงการะเกด หมื่น
สุนทรเทวาจึงตองหาทางพิสูจนดวยการรายมนตกฤษณะกาลี ซึ่งเปนมนตศักดิส์ ิทธิ์โบราณสาปแชงผูที่คิดรายตอเหตุการณที่
เกิดขึ้นใหมีอันเปนไป อํานาจมนตกฤษณะกาลีทําใหแมหญิงการะเกดทุรนทุรายจนสิ้นใจตาย โดยมีผินกับแยมนั่งเฝารางไรลม
หายใจของแมหญิงการะเกดอยูทั้งคืนเพราะไมกลาไปบอกใครวานายของตนตายแลวซึ่งจะทําใหทุกคนรูวานายของตนเปนผู
วางแผนทํารายแมหญิงจันทรวาดจริงๆ
วิญญาณของแมหญิงการะเกดไดไปพบกับวิญญาณของเกศสุรางค แมหญิงการะเกดสํานึกในการกระทําเลวราย
ของตัวเองเธอจึงออนวอนขอใหเกศสุรางคทําดีแกไขความผิดที่เธอเคยทําเอาไวแทนดวยกอนที่วิญญาณของแมหญิงการะเกด
จะเลือนหายไป เมื่อเกศสุรางคตนื่ ขึ้นมาอีกครั้งพบวาตัวเองมาอยูในรางของแมหญิงการะเกด การเปลี่ยนแปลงเหมือนเปนคน
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ละคนของแมหญิงการะเกด จึงทําใหเกิดความงุนงงของคนรอบขาง รวมไปถึงหมื่นสุนทรเทวาดวย อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงของ
เกศสุรางคทําใหหมื่นสุนทรเทวาเกิดความรูส ึกดีๆขึ้น เมื่อเวลาผานไปเกศสุรางคพบวาตนเองมีโอกาสไดพบกับบุคคลที่มีชื่อใน
ประวัติศาสตร เชน แมมะลิหญิงสาวลูกครึ่งแขก-ญี่ปุน คือ มารี เดอ กีมาร หรือทาวทองกีบมา รวมไปถึงคอนสแตนติน ฟอล
คอนซึ่งก็คือเจาพระยาวิชเยนทรบคุ คลสําคัญสองคนในประวัติศาสตรไทยนั่นเอง
วันหนึ่งเกศสุรางคเขาไปในหองทํางานของออกญาโหราธิบดี และหยิบหนังสือเลมหนึ่งลงมาโดยหารูไ มวานั่นคือบท
สวดมนตกฤษณะกาลี ทันทีที่เกศสุรางคสัมผัสบทสวด วิญญาณของเธอก็กระเด็นหลุดจากรางของแมหญิงการะเกดจนสลบไป
หมื่นสุนทรเทวาลําดับเรื่องราวตาง ๆ ที่ผานมา ทําใหรูวามีวิญญาณของหญิงสาวผูอื่นอยูในรางของการะเกด สวนทางดาน
วิญญาณของเกศสุรางคนั้นก็หลุดลองลอยไปเรื่อย ๆ อยางไรจุดหมาย ในขณะที่มิติของทั้งสองโลกบรรจบกันวิญญาณของเธอ
ไดกลับไปยังโลกปจจุบัน และไดรูวาแทจริงแลวเรืองฤทธิ์ก็คือหมื่นสุนทรเทวามาเกิดใหม แลวไมเพียงเทานั้นเกศสุรางคยังได
พบกับแมหญิงการะเกดที่มาในสภาพที่สวยงาม อันเปนผลจากบุญที่เกศสุรางคทําใหอยูเ รื่อย ๆ แมหญิงการะเกดมาขอบคุณ
เกศสุรางค และมาอนุญาตใหเกศสุรางคใชรางของเธอไดเพราะเธอหมดบุญแลว สวนเกศสุรางคนั้นก็ไดหมดบุญในชาติปจจุบัน
เชนกันแตกลับไปเกิดใหมในชาติอดีตแทนเพื่อที่จะไดไปครองรักกับเนื้อคูของเธอซึ่งก็คือขุนศรีวิศาลวาจาหรือหมื่นสุนทรเทวา
การกลับมาพานพบของคนทั้งคูเปรียบไดดั่งเปนบุพเพสันนิวาสทีด่ ลบันดาลใหทั้งสองไดมาพบกันแมจะอยูตางภาพตางเวลากัน
ก็ตามที่กลาวมาทั้งหมดแลวจะเห็นไดวาการจัดลําดับเหตุการณในบันเทิงคดีนั้น
แทที่จริงแลวมีวิธีการจัดการเวลาที่เปน
เหตุการณหลากหลายรูปแบบ ผูแตงนวนิยายไดสรางกลวิธีการเลาเรื่องและวิธีการนําเสนอเรื่องอันเปนองคประกอบที่สําคัญ
เพิ่มขึ้นเพื่อใหนวนิยายมีความนาสนใจ ดังนั้น ผูเขียนจึงขอศึกษานวนิยายเรื่อง บุพเพสันนิวาสตามองคประกอบของตัวบท
เรื่องเลา(narrative)เปนหลัก โดยนําทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลาที่เกี่ยวกับการจัดลําดับเวลาและสงผลกระทบการรับรูเรื่อง
เลา โดยแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ กาล มาลา และวาจก มาเปนหลักในการศึกษา
การวิเคราะหโดยใชทฤษฎีของ เฌอรารด เฌอแนต
การพยายามศึกษาบันเทิงคดีหรือวรรณคดีอยางเปนศาสตรนั้นมีมานานพอสมควรแลว ตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 20
ที่กลุมรูปแบบนิยมรัสเซีย (Russian formalism) พยายามจะคนหาแกนแทของวรรณคดี และพบวาผูค นใหความสนใจเนื้อหา
มากกวารูปแบบ และความคิดดังกลาวก็กลายมาเปนรากฐานสวนหนึ่งของทฤษฎีโครงสรางนิยม (structuralism) ในฝรั่งเศส
ความคิดของโครงสรางนิยมประการหนึ่งก็คือ บันเทิงคดีหรือวรรณคดี มีกฎหรือระเบียบบางประการแฝงอยู และการคนหากฎ
ทั่วไปที่ซอนอยูในบันเทิงคดีหรือวรรณคดีก็คือ ที่มาของศาสตรแหงเรื่องเลา (narratology) นั้นเอง ดังนั้น ศาสตรแหงการเลา
เรื่องที่แทจริงก็คือ ทฤษฎีของเรื่องเลา ซึ่งเปนการศึกษาธรรมชาติ ลักษณะ รวมไปถึงหนาที่อันเปนลักษณะรวมของเรื่องเลา
แบบตางๆ ซึ่งไมนับรวมไปถึงละครโทรทัศน เพราะละครแสดงนัยของการแสดงที่เกิดขณะที่ชม จึงเปนปจจุบันมากกวาอดีต
เฌอรารด เฌอแนต จําแนกความแตกตางของแนวคิดตางๆ ไวชัดเจน คือ เนื้อเรื่อง (story) กับเรื่องเลา (narrative)
การวิเคราะหโครงเรื่องจากเนื้อเรื่อง
ในบรรดาองคประกอบของบันเทิงคดี โครงเรื่องดูจะเปนสิ่งดึงดูดความสนใจของผูอานมากทีส่ ุด เพราะเปนสิ่งที่ชวย
กระตุนความสนใจใครรู ความเราใจไดเปนอยางดี โครงเรื่องเปนสิง่ ที่คลุมเครือและผูอานจะตองคนหาโครงหรือแกนของเรื่อง
ที่ซอนอยูในนั้นใหเจอ อาริสโตเติล ไดกลาวถึงคําจํากัดความของโครงเรื่องวา โครงเรื่องคือการจัดลําดับเหตุการณ (the
ordered arrangement of the incidents) เปนสิ่งที่สําคัญทีส่ ดุ ในบรรดาองคประกอบทั้งหลาย นอกจากนี้โครงเรื่องที่ดี
ยอมตองมีความเปนเหตุเปนผลซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สดุ ที่ทําใหเรื่องมีเอกภาพ เพราะมีผลใหเหตุการณแตละเหตุการณเกี่ยวรอย
กันอยางสมจริง ดังนั้น จึงกลาวโดยสรุปไดวา โครงเรื่องก็คือการสืบเนื่องของลําดับเหตุการณและความมีเหตุผลของแตละ
เหตุการณนั่นเอง
ดังที่ไดกลาวมาแลววา เราสามารถจําแนกความแตกตางระหวางตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่อง กับ โครงเรื่อง
กลาวคือ ตัวเรื่องหมายถึงการเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นเรียงตามลําดับเวลา สวนโครงเรื่องเปนการเลาเหตุการณโดยจัดลําดับของ
เหตุการณใหม นวนิยายบางเรื่องจึงไมไดเลาชีวิตของตัวละครจากเกิดไปจนจุดสิ้นสุดของชีวิต ซึ่งเปนลักษณะของการเลาแบบ
เรียงตามลําดับเวลา แตผเู ขียนอาจเปลี่ยนลําดับเรื่องเสียใหม เชน เริ่มจากตอนเสียชีวิตแลวเลายอนกลับไปชวงวัยเด็ก อาจ
เปรียบไดวาโครงเรื่องเปนสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอตอผูอาน สวนตัวเรื่องเปนขอมูลจริงที่ผูอานรับรูเ มื่ออานทั้งเรื่องจบแลว โครง
เรื่องจึงเปรียบเสมือนการจัดลําดับเหตุการณเรียงตามลําดับเวลาที่เกิด ซึ่งอาจจะเรียงตามลําดับใหมก็ได
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นิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส คุณรอมแพงไดใชการสลับเวลาในการสรางความตื่นเตน และทําใหผูอานเกิดความรูส ึกตั้งคําถามวา
จะเกิดอะไรขึ้นตอไป จากการวิเคราะหลําดับโครงเรื่องของบุพเพสันนิวาส มีดังนี้
1. เกศสุรางคไปทํางานที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดกรุงศรีอยุธยา กับเรืองฤทธิ์เพื่อนสนิทและออกมาชมวิว
ที่วัดยามค่ําคืน ขณะนั้นทั้งสองคนไดเห็นผูหญิงคนหนึ่งในชุดไทยซึ่งนั่นก็คือแมหญิงการะเกดเมื่อ 293 ปกอน
2. รถตูที่เกศสุรางคกับเรืองฤทธิ์นั่งกลับกรุงเทพฯประสบอุบัติเหตุและวิญญาณของเกศสุรางคหลุดลอย
ออกไปจากราง
3. แมหญิงการะเกดวางแผนใหบาวไปลมเรือแมหญิงจันทรวาด และมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนคือบาวชื่ออีแดง
ทุกคนเขาใจวาแมหญิงการะเกดเปนตนเหตุ หมื่นสุนทรเทวาจึงทองบทกฤษณะกาลีเพื่อเปนการพิสูจน ซึ่งใน
คืนนั้นเองแมหญิงการะเกดก็ ไดเสียชี วิตลง แต บาวทั้งสองไมยอมบอกความจริงและนั่งเฝาร างแมหญิ ง
การะเกดจนรุงเชา
4. ขณะนั้น วิญญาณแมหญิงการะเกดก็มาพบกับเกศสุรางคและฝากฝงใหทําความดีเพื่อชดเชยกรรมที่
ตนเองทํามาทั้งหมดตอนที่มีชีวิตอยู
5. เกศสุรางคฟนขึ้นมาในรางของแมหญิงการะเกด และตองทําปรับการดําเนินชีวิตของตนเองใหเขากับยุค
สมัยของพระนารายณมหาราช ในขณะเดียวกันกับที่เธอตองเผชิญกับทัศนคติในแงลบของคนที่อยูในเรือน
ของทานโหราธิบดี รวมไปถึงหมื่นสุนทรเทวาดวย
6. ในขณะที่ เ กศสุ ร างค อ ยู ใ นร า งของแม ห ญิ ง การะเกดเกิ ด เหตุ ก ารณ ต า งๆมากมาย ซึ่ ง ตรงกั บ
ประวั ติ ศาสตร ที่ เคยเรี ยน แต ก็ แก ไขอะไรไม ไ ดน อกจากเตือ นให ผู คนที่เ กี่ ยวข องระวั งตั ว เวลาผ านไป
ประมาณ 4 ป เกศสุรางคโดนมนตคัมภีรกฤษณะกาลีโดยบังเอิญและสลบไป
7. ขณะนั้นวิญญาณกลับมาที่โลกปจจุบันในวันที่เกิดอุบัติเหตุและพบวาตนเองเสียชีวิตไปแลว และยัง
ทราบความจริงวาเรืองฤทธิ์รักเธอ ความเสียใจทําใหเขาออกบวช
8. เกศสุรางครคู วามจริงวาตนเองมีนองฝาแฝดแตเสียชีวิตไปเมื่อยังเล็ก เชนเดียวกับในโลกอดีตที่การะเกด
ก็มีพี่สาวฝาแฝดแตเสียชีวิตไปกอน นอกจากนี้ยังรูวาเรืองฤทธิ์คือหมื่นสุนทรเทวากลับชาติมาเกิด
9. วิญญาณแมหญิงการะเกดมาขอบคุณที่ทําใหเธอพนกรรมทั้งหมดที่เธอทํามา เกศสุรางคไปฟนในรางการะเกด
อีก 2 ปตอมาก็แตงงานกับหมื่นสุนทรเทวาทันทีที่กลับจากราชการที่ประเทศฝรั่งเศส และทั้งสองก็ไดครองคู
กันอยางมีความสุข
ขอความขางตนเปนโครงเรื่อง ซึ่งหากใหเรียงลําดับเหตุการณตามตัวเรื่องที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลาแลวจะตองเรียง
เหตุการณใหมเปน 8-3-1-2-4-5-6-7-9 เริ่มดวยเหตุการณที่แมหญิงการะเกดลมเรือ เสียชีวิต และไปพองกับชวงเวลาที่เกศสุ
รางคเสียชีวิตพอดี วิญญาณเกศสุรางคยอนอดีตมาเขารางแมหญิงการะเกด เกศสุรางคใชชีวิตในสมัยพระนารายณและทํา
ความดีตามที่ถูกขอรอง เกศสุรางคโดนมนตกฤษณะกาลีอีกครั้ง พบความจริงและยอนกลับมาใชชีวิตในสมัยอดีตอีกวาระหนึ่ง
จนสิ้นอายุขัย การสลับลําดับเวลาของเรื่องนี้ทําไดเหมาะสมเพราะทําใหเรื่องซับซอนและเราใจยิ่งขึ้น การแบงแยกความ
แตกตางระหวางตัวเรื่องกับโครงเรื่องจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากในการวิเคราะหเรื่องเลาตามความคิดของนักทฤษฎีเรื่องเลา เพราะ
เทากับเปนการหันมาใหความสนใจกลวิธีที่ผูเขียนใชในการเลาเรื่องเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะหตัวบทเรื่องเลา
เฌอรารด เฌอแนต ยังนิยามการเลาเรื่องแยกออกมา ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการสรางเรื่องเลาหรือสถานการณที่
กิจกรรมนั้นเกิดขึ้น โดยเฌอแนตไดเชื่อมโยงการศึกษาเรื่องเลากับประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ
เรื่องเลากับกาล (Tense) เรื่องเลาไมสามารถหลุดออกจากมิติของเวลาได “กาล”จึงเปนการศึกษาชนิดของการเลา
เรื่องที่ผูเลาใชในการนําเสนอ รวมไปถึงความสัมพันธระหวางผูเลาเรือ่ งกับเรื่องที่ผูเขียนเลา ประเด็นแรกคือ ลําดับ (order) ใน
เรื่องเลาผูเขียนสามารถจัดลําดับเวลาไดตามใจชอบ บุพเพสันนิวาสมีการลําดับเหตุการณของตัวเรื่องและโครงเรื่องเหมือนกัน
เรียกวาเปนบันเทิงคดีที่มลี ําดับปกติ (normal sequence) ในชวงที่เกศสุรางคเดินทางขามมิตเิ วลายอนกลับมาในสมัยอดีต
แตก็อาจมีลาํ ดับเหตุการณของเรื่องและโครงเรื่องไมเหมือนกัน เรียกวา มีการสลับลําดับ (anachronous sequence) นั่นคือ
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แทนที่จะเลาไปตามลําดับเวลา อาจมีการเลาเหตุการณที่จะเกิดในอนาคตแทรกเขามาที่เรียกวา
อนาคต” (flash-forward) เชนตอนที่เกศสุรางคทราบวา พระนารายณจะสวรรคตเมื่อไหร

“การแทรกเหตุการณใน

“หญิงสาวหายใจสะทานเล็กๆ หากเธอจําไมผิด พระนารายณมหาราชนั้นจะสิ้นพระชนมเพระเจ็บไขได
ปวยตอนปพุทธศักราช2231 และ จะมีการกอกบฏวุนวายระหวางขุนนางตางชาติกับขุนนางไทยจน
ทายที่สุดพระเพทราชาก็ไดครองราชย”
(รอมแพง,2561.หนา 92)
นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส มีการสลับลําดับเหตุการณของโครงเรื่อง คือ มีการสลับเนื้อเรื่องระหวางโลกในสมัย
ปจจุบันกับโลกในสมัยสมเด็จพระนารายณ แมผูเขียนจะสลับชวงเวลาไมบอยนักหรือตลอดเวลาของการดําเนินเนื้อเรื่อง แตก็มี
การสลับเวลาในจุดที่เปนชวงสําคัญของเรื่อง เชน ตอนที่เกศสุรางคเดินทางกลับมาโลกปจจุบันเพื่อมารับรูความเปนจริงวาตัว
เธอเสียชีวิตไปแลว และ เรืองฤทธิ์รักเธอมากกวาเพื่อนธรรมดาอยางที่คิดไว นอกจากนี้ประเด็นสําคัญยังอยูที่การประจักษถึง
ความจริงวาที่แทแลวเรืองฤทธิ์คือหมื่นสุนทรเทวากลับชาติมาเกิด เพียงแตหนาตากลับไปเหมือนกับหมื่นเรืองราชภักดีเทา
นั้นเอง
ทั้ง นี้ใ นนวนิ ยายเรื่อ งบุ พเพสัน นิว าสยัง มีก ารเล าเหตุ ก ารณใ นอดีต ที่แ ทรกเขา มา ซึ่ง เรี ยกวา “ภาพย อนหลั ง ”
(flashback) อยูบาง แตเปนการยอนหลังของปจจุบันที่ปรากฎในโลกอดีต เชนตอนที่ เกศสุรางครูเกี่ยวกับอนาคตของพระ
โกษาธิบดี หรือจุดจบของพระปยพระโอรสบุญธรรมของพระนารายณ ก็เปนการหวนคิดถึงอดีตที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรไทย
จากที่เคยเรียนมา หรือตอนที่เกศสุรางครูประวัติของตัวเองจากบทสนทนาของคุณสิปางมารดา กับคุณยายนวล วาตนเองมี
นองสาวฝาแฝดอีกหนึ่งคน ดังขอความที่วา
“ทําไมคะคุณแม ตอนเล็กๆเขาก็อุตสาหรอดไดแลวทั้งๆที่นองสาวฝาแฝดเขาไมรอดแลวทําไมตอง
ใหเขาโตมาใหเรารูสึกผูกพันแลวมาพรากจากเราอยางนี้คะคุณแม”เกศสุรางคไดยินก็เดินเขามาหามารดา
อยางไมรูตัว บางสิ่งที่ไดฟงดูเหมือนจะแปลกๆ“นองสาวฝาแฝด”เธอมีนองสาวฝาแฝดเมื่อไหรกัน
(รอมแพง,2561,หนา 388)
และตอนที่แมหญิงการะเกดอธิบายความผูกพันในอดีตระหวางเกศสุรางคกับตนเองไววา
“ภพที่ขาเปนการะเกดพี่ก็เปนพี่ขา หากแตทานตายกอนตั้งแตยังแบเบาะ แลภพของทานขา
กลับเปนฝายที่ตายกอน เพราะแรงกรรม จึงมิสามารถมีชีวิตอยูเพื่อสรางบุญได” การะเกดอธิบายอยาง
ชาๆพลางอมยิ้ม
(รอมแพง,2561,หนา 392)
ประเด็นตอมาคือระยะเวลา (durration) เปนเรื่องความสัมพันธระหวางเวลาทีผ่ ูอานใชอานบันเทิงคดีนั้นๆ
(discourse-time)กับเวลาที่เลาในเรื่อง (story-time) ในเรื่องบุพเพสันนิวาส มีกลวิธีการเลาเรื่องแบบการเลายอ หรือที่
เรียกวา Summary ซึ่งมีลักษณะที่ผเู ขียนยอเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวละครจากชวงระยะเวลาอันยาวนานก็ยนยอใหเปนการเลา
เรื่องเพียงยอหนาเดียว เพื่อทําใหเนื้อเรื่องมีการดําเนินเรื่องที่รวดเร็วขึ้น ผูอานใชเวลาอานเพียงไมกี่นาที ดังตัวอยาง
“หลังจากงานศพของออกญาโหราธิบดี จมื่นศรีสิทธิวิวิทธบวรก็ไดอยูที่อยุธยาจนเกือบสิ้นป
เกศสุรางคพยายามสุดชีวิตที่จะรั้งศรีปราชญไว....”
(รอมแพง,2561,หนา 449)
“หลังจากวันนั้นลวงมาราวหกเดือน คณะทูตทั้งสามของสยามก็ไดเรียนรูวิทยาการอยางฝรั่งและ
ไดชมดูสถานที่มากมายในฝรั่งเศสจนถวนทั่ว”
(รอมแพง,2561,หนา374)
นอกจากนี้ในประเด็นสําคัญที่ทําใหเรื่องคลี่คลายตอไป เชนตอนที่เกศสุรางคประสบอุบัติเหตุ ผูเขียนไดเลาเรื่อง
โดยตัดเหตุการณออกไป และเลาเหตุการณที่สืบเนื่องตอจากนั้นโดยยอนอดีตไปในชวงสมัยอดีตแทน ทําใหผูอานเกิดความ
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สนใจใครรูวา ชวงตอจากที่รถตูประสบอุบัตเิ หตุนั้น ในโลกปจจุบันไดเกิดอะไรขึ้น เกศสุรางคเสียชีวิตทันทีหรือไม และเรือง
ฤทธิ์รอดชีวิตหรือเปลา
“เพียงพริบตาเดียวรถสิบลอคันใหญอีกคันก็พุงชนรถตูอยางแรง เสียงเหล็กที่ครูดไปกับพื้น
ถนนทําใหเสียงกรีดรองที่เงียบไปเมื่อครูดังขึ้นอีกครั้งพรอมกับการพลิกตะแคงของรถตูทสี่ ุดทายก็ถูก
บีบอัดดวยรถบรรทุกคันใหญสองคันพรอมสติของเกศสุรางคที่หลุดหลอยไป.....”
(รอมแพง,2561,หนา 16)
“แสงสีขาวสองวูบเขานัยนตาใหพรามัวจนตองปดเปลือกตาเพราะมิอาจสู ครั้นลืมตาขึ้นมา
อีกทีจึงพบวาตนเองกําลังยืนอยูบนถนนใหญ เสียงรถมูลนิธิกับภาพตรงหนาชวนใหตะลึงงัน เพียงครู
ปฏิบัติการชวยชีวิตที่ตดิ อยูในรถก็ปรากฏใหเห็น”
(รอมแพง,2561,หนา 386)
ซึ่งวิธีการดังกลาวนั้น จัดไดวาใชกลวิธีการเลาขาม (ellipsis) กลาวคือ ผูเขียนตัดตอนเหตุการณบางตอนไป โดยไป
เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแทน ซึ่งเปนการจงใจเลาขามเพือ่ สรางปมปญหาของเรื่องเพื่อที่จะคลี่คลายในตอนทายของ
เรื่องนั่นเอง อาจกลาวเทียบเคียงกับการที่เราชมภาพยนตรและตัดภาพขามไปสูชวงตอของเรื่อง นอกจากนั้นในสวนอื่นๆของ
เรื่องก็เปนการเลาเรื่องละเอียดแบบดูละคร (scene) เสียเปนสวนใหญ เพราะผูเขียนบรรยายอยางละเอียดไมวาจะเปนบท
สนทนาหรือการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร
เรื่องเลากับมาลา (mood) เฌอแนตกลาววา เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผูเ ลากับเรื่องเลา โดยแบงได
ออกเปน 2 ประเด็นดวยกัน คือ มุมมอง (perspective) กับระยะหาง (distance) หากมองจากมุมของผูแตง ผูแ ตงตอง
พิจารณาวาจะเลาเรื่องดวยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมมากทีส่ ุดสําหรับเรื่องที่จะเลารวมทั้งผลที่มีตอผูอานดวย ดังที่สรณัฐ ไตลัง
คะ ไดกลาวเอาไววา “การเลือกผูเลาเรื่องจึงเปนวิธีการทีผ่ ูเขียนจะควบคุมการรับรูของผูอานนั่นเอง” (สรณัฐ ไตลังคะ
,2561:57) โดยแทจริงแลวเรื่องเลาทุกเรื่องยอมมีผูเลา แมเรื่องเลาในรูปแบบมุขปาฐะที่กลายเปนลายลักษณอักษร ผูเลาเรื่องก็
ยังคงมีอยู สิ่งที่สําคัญประการแรกเลยคือ “ผูเลาเรื่องไมใชผูเขียนเรือ่ ง” ดังนั้น เราตองแยกผูเขียนเรือ่ งและผูเลาเรื่องออกจาก
กันใหไดวา “ผูเขียนอยูนอกเรื่อง แตผูเลาอยูในเรื่อง”
การศึกษาตัวกลางระหวางเรื่องเลากับผูอานผานมุมมองนั้น เรามักจะแยกดวยการแบงตามสรรพนาม หากใน
ภายหลังนักวิชาการดานศาสตรแหงการเลาเรื่องไดพิจารณาวาการแยกมุมมองของการเลาเรื่องตามสรรพนามนั้นไมสามารถ
วิเคราะหบันเทิงคดีไดอยางลึกซึ้ง เพราะการเลาเรื่องนั้นมักมีคําถามที่คนสับสนอยูในสองประเด็นคือ “คนเลาเปนใคร”และ
“คนมองเปนใคร” อยางเชนในเรื่องบุพเพสันนิวาสนี้ ผูเลาเรื่องจะมีลักษณะแบบผูรู หรือ แบบสัพพัญู (omnicsient) โดย
เลาผานความคิดและทัศนคติของเกศสุรางค และบางครั้งก็เลาผานความคิดและทัศนคติของหมื่นสุรสุนทรดวย ดังนั้น ผูเลา
เรื่องในนวนิยายเรื่องนี้ ก็คือ ผูเลาเรื่องแบบผูรู สวนคนมอง คือ เกศสุรางคเองที่มองสังคมและตัวละครตัวอื่นๆ ซึ่งการใช
วิธีการนี้ทําใหผูอานเขาใจเรื่องทั้งหมดอยางละเอียด
เฌอรารด เฌอแนต จึงสรางคําใหมเพื่อที่จะใชวิเคราะหความหมายที่ซับซอนของวิธีการนําเสนอเรื่อง และแยก “การ
เลา”ออกจาก “การมอง” โดยเปนผูนําเสนอคําวา “focalization”ซึ่งในภาษาไทยจะใชคําวา “นิทัศน” โดยหมายถึง การแสดง
การเห็น และบุคคลที่แสดงกิริยาดังกลาวเรียกวา “ผูนิทัศน” (สรณัฐ ไตลังคะ.2561:61) การนิทัศนมีอยูสองประเภทนั่นคือ
นิทัศนภายนอกตัวเรื่อง หรือที่เรียกวา “ผูเลาเรื่อง-ผูนิทัศน” กับการนิทัศนภายในตัวเรื่อง หรือที่เรียกวา “ตัวละคร-ผูนิทัศน”
ในเรื่องบุพเพสันนิวาสนี้ มีการใช“ผูเลาเรื่อง-ผูนิทัศน” “ตัวละคร-ผูนิทัศน” ปรากฏอยูอยางชัดเจน ในแงของ“ผูเลาเรื่อง-ผู
นิทศั น” หมายถึง การที่ผูเลาเรื่อง (ที่ไมเปนตัวละครในเรื่อง) เปนผูมองเห็น อดีต ปจจุบัน และอนาคตได มีหลายฉากหลายตอน
ที่ผูเลาเลาเรื่องในลักษณะที่ไมไดเปนตัวละครในเรื่องแตเห็นการกระทําของบุคคลตางๆในเรื่องอยางละเอียด เชน ตอนที่แมหญิง
การะเกดกําลังจะสิ้นใจดวยมนตกฤษณะกาลี ผูเลารูเหตุการณที่ผานมา ปจจุบัน รวมไปถึงอนาคตดวย เพราะสามารถบรรยาย
ความวิตกกังวลของแมหญิงการะเกดที่ไดกระทําสิ่งอันโหดรายตอแมหญิงจันทรวาด ความรูสึกหวาดกลัวระแวง ของนางผิน
นางแยมบาวทั้งสอง แมกระทั่งสํานึกสุดทายของแมหญิงการะเกดกอนที่วิญญาณจะหลุดออกจากรางไป
สวนในลักษณะของ“ตัวละคร-ผูนิทัศน” นั้น หมายถึง ตัวละครที่อยูในเรื่องทุกตัวเปนผูเฝามองตัวละครอื่นๆในเรื่อง
ที่ปรากฎอยูดวยเชนกัน ดังนั้น ความสามารถในการมองเห็นของตัวละครแตละตัวมีขอจํากัด กลาวคือ เห็นเทาที่รู และเห็น
เฉพาะสวนที่ตนเองประสบพบเจอเทานั้น ดังตัวอยางเชนการที่หมื่นสุนทรเทวามองเกศสุรางคผานแมหญิงการะเกด วาในรางนี้
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ตองมีบุคคลอื่นแฝงอยู เนื่องจากภายหลังที่เกิดเรือลมแลวบุคลิกลักษณะของแมหญิงการะเกดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง
คลายกับมีคนอื่นมาอาศัยอยูในรางนี้
“กลาวเรงบาวไปใจก็นึกถึงแมหญิงการะเกดดวยความแปลกใจ ทาทีผิดแผกไปยังพอ
เชื่อไดวาเกิดความละอายในความผิด หากแววตานั้นกลับผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก ประกายบาง
อยางบงบอกถึงความเขมแข็งทวาออนโยน มิไดแข็งกระดางเปยมเลหมารยาดังเดิม”
(รอมแพง,2561,หนา 85)
“ขุนศรีวิสารวาจามั่นใจเปนที่สุดวาคนที่ยืนอยูตรงหนานี้มิไดเปนทั้งผีสางเทวดายักษี
แปลงกาย....และมั่นใจวาแมหญิงผูนี้ไมไดเปนแมหญิงการะเกดอยางแนนอน หากจะเปนอะไร
หรือผูใดนั้นตอนนี้เขาเองก็ไมอยากรับรู”
(รอมแพง,2561,หนา 235)
เรื่องบุพเพสันนิวาสนี้มีการใชนิทัศนทั้งสองประเภท สลับไปมาในตัวเรื่องในบางครั้ง เกศสุรางคจัดไดวาเปนผู
นิทัศนภายนอกและภายในตัวเรื่อง เนื่องจากสามารถนําเสนอสิ่งที่ตนเองเห็นคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆไตรตรองสถานการณตางๆได
ในขณะเดียวกันก็เห็นและเขาใจตนเองอยางคนในโลกปจจุบัน ซึ่งการนําเสนอของเกศสุรางคอาจอยูในรูปแบบของการพูดหรือ
กระแสสํานึก ทั้งนี้เพราะไมวาจะเปนการพูดหรือคิด ผูอานก็จะไดรับขอมูลที่ไมแตกตางกัน เชนตอนที่ เกศสุรางคบรรยายถึง
ความรูสึกที่ตนเองมีตอขุนศรีวิสารวาจาซึ่งแสดงออกถึงความรูสึกตั้งแตครั้งแรกที่รูจักกัน
“ตั้งแตพบกันตอนแรกจนถึงตอนนี้ เธอก็พอจะรูสึกอยูบางวาทาทีของขุนศรีวิสารวาจา ดูจะ
เปลี่ยนไปไมนอย มีการสงสายตามีวาจาที่ชวนใหคิดลึก....หากคนหนาตารูปรางล่ํายวนใจอยางนี้ ตอง
หลุดมือไปก็คงนาเสียดายยิ่งนัก เมื่อถามใจตัวเองก็ไมไดรูสึกรังเกียจอะไรในตัวผูชายคนนี้ ออกจะ
อบอุนทุกครั้งที่อยูใกลเลยดวยซ้ํา”
(รอมแพง,2561,หนา 317-318)
โดยสรุปแลวในเรื่องบุพเพสันนิวาสนี้ ผูเขียนใชกลวิธี“ผูเลาเรื่อง-ผูนิทัศน”จะเลาความคิดของตัวละครทุกตัว ตัวละคร
ทุกตัวมีความสําคัญเทากัน ทําใหผูอานรับรูความคิดของตัวละครทุกตัว และในขณะเดียวกันก็มีลักษณะของกลวิธี“ตัวละครผูนิทัศน” ผสมผสานอยูดวย
สวนระยะหาง (distance) หมายถึงระยะหางที่ผูเลามีตอเรื่องนั้น เฌอแนตเห็นวา ยิ่งเรามองเห็นตัวตนของผูเลามาก
ขึ้นเทาใด เราก็จะมองเห็นระยะหางระหวางผูเลากับเรื่องเลามากขึ้นเทานั้น (สุรเดช โชติอุดมพันธ.2559:95) ดังที่ไดกลาว
มาแลววา ผูเลาเรื่องนี้มีลักษณะเปนแบบสรรพนามบุรุษที่ 3 และเปนแบบสัพพัญูหรือแบบผูรู (omnisient) ผูเลาอยูนอก
เรื่องเลา ไมมีตัวตนในเรื่อง แตมี “เสียง”ที่สงผานออกมาเพื่อแสดงความคิดความเห็น ดังนั้น ผูอานจึงเขาใจเรื่องราวและ
เหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางละเอียดละออชัดเจน และยังเขาใจ “เสียง”ที่สงผานตัวเนื้อเรื่องออกมาดวย วาผูเลาเรื่องตองการ
สื่อถึงเรื่องเลาที่เห็นถึงความเชื่อของการเปนเนื้อคูกัน ไมวาจะเปนการเกิดในชาติไหนภพไหน ก็ยังสามารถขามเวลามา
บุพเพสันนิวาสกันไดอยูร่ําไป พรอมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของการสรางบุญที่ชดใชแรงกรรมที่เคยทํามา
เรื่ องเล ากั บวาจก (voice) วาจก แปลว า ผู พู ดหรื อผู บอก ดั งนั้ นการศึ กษาเรื่ องกั บวาจกจึ งหมายถึ งการศึ กษา
ความสัมพันธระหวางผูเลาหรือการเลาเรื่องกับเรื่องเลานั้น “เสียงบนหนากระดาษ”ที่ผานออกมาจากตัวเนื้อเรื่องมีผลทําใหภาพที่
ปรากฎออกมาแตกตางกัน เฌอแนตเห็นวาเราควรใหความสําคัญในแงของผูเลา โดยจําแนกระหวางผูเลาที่ปรากฏตัวในเรื่อง
(homodiegetic narrator) และผูเลาที่ไมปรากฏตัวในเรื่อง (heterodiegetic narrator) จากเรื่องบุพเพสันนิวาสนี้ เนื้อหาดําเนินไป
เรื่อยๆ โดยผูเลามิไดปรากฎตัวอยูในเรื่อง ชวงเวลาที่เกศสุรางคใชชีวิตอยูในสมัยพระนารายณมหาราช ผูเลาบรรยายภาพฉาก
สถานที่ที่เกิดขึ้นไปตามความเปนจริง และคอนขางมีทัศนคติที่ดีกับยุคสมัยของพระนารายณมหาราช การกลาวถึงวิถีชีวิตของผูคน
ไมวาจะเปนสภาพบานเรือน พระราชวัง ตลาดตางๆ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหผูอานเกิดความเชื่อถือจนจัดใหนวนิยายเรื่องนี้
อยูในประเภทของนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว เชน ผูเลาบรรยายถึงภาพตลาดน้ําปากคลองคูจาม ดังนี้
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“เมื่อมาถึงตลาดน้ํากลางสามเหลีย่ มปากแมน้ําที่มีแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปาสักมาบรรจบ
กัน ก็มองเห็นปอมใหญโตอยูฟากซายซึ่งหากเธอเดาไมผิดคงจะเปนปอมเพชรอันลือชื่อ กําแพงสี ขาว
ใหญโตมองเห็นเหลี่ยมมุมของปอมคลายเหลีย่ มเพชรจริงดังที่เธอเคนอานผานตามา”
(รอมแพง,2561,หนา 110)
บรรยายชวงเวลาวุนวายในแผนดินพระนารายณ
“กลางเดือนกุมภาพันธอาการพระประชวรของสมเด็จพระนารายณกาํ เริบหนัก บานเมืองเริ่ม
อึมครึม ระส่ําระสาย ขาวลือมากมายหลายประการเกิดขึ้นจนไมรูวาจะเชื่อขาวอันใดดี ทั้งขาวการ
สมคบคิดของออกพระเพทราชากับหมอชาวดัทชที่ทําการซองสุมคิดการไมบังควร”
(รอมแพง,2561,หนา 460)
เหตุการณผัดเปลี่ยนแผนดิน
“ทุกสิ่งทุกอยางจบลงในวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 หลังจากนั้นไมนานออก
พระเพทราชาก็ไดปราบดาภิเษกขึน้ เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศบานพลูหลวง ทามกลางการสนับ
สนุนของออกหลวงสรศักดิ”์
(รอมแพง,2561,หนา 483)
ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา การศึกษาวาจก จะทําใหเราเขาใจทัศนคติที่ผูเลามีตอเรื่อง รวมไปถึงความนาเชื่อถือของขอมูลที่
ปรากฎอยูในเรื่องที่เลาวามีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด สงอิทธิพลไปยังผูที่ถูกเลาใหฟงซึ่งก็คือผูอา นเพียงใด
บทสรุป

จากการใชทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลาของ เฌอรารด เฌอแนต เพื่อแยกเนื้อเรื่องออกจากโครงเรื่องทําใหพบวา
เสนหในการเลาเรื่องของนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสนี้ อยูที่มีการลําดับโครงเรื่องไดนาติดตาม เนื่องจากมีวิธีการเลาเรื่องที่
ซับซอนนัน่ คือ ผูเขียนมิไดมีการเรียงโครงเรื่องใหเปนไปตามลําดับอยางที่ควรจะเปน หากมีการจัดลําดับเหตุการณขึ้นมาใหม
และยังคงความเปนเหตุเปนผลอันทําใหเรื่องราวมีความเปนเอกภาพ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสูการแกปมปญหาที่เกี่ยวของกับ
การสรางความดีของเกศสุรางคเพื่อทดแทนผลกรรมทั้งหมดของแมหญิงการะเกด การเลาเรื่องที่ ‘เลนกับการลําดับเวลา’
สะกดใหผูอานติดตามวา สุดทายแลววิญญาณของเกศสุรางคที่อยูในรางของแมหญิงการะเกดจะเปนอยางไร หรือจะตองอยู
ทามกลางชองวางระหวางภพแหงโลกวิญญาณกับโลกมนุษยตลอดกาลนาน ดังนั้นจะเห็นไดวากลวิธีการสลับลําดับเวลาในการ
เลาเรื่อง สามารถสรางเสนหและเพิ่มความสนใจใครรูใหกับตัวผูอานในการติดตามเนื้อเรื่องไปจนจบ
นอกจากนี้การใชทฤษฎีวิเคราะหเกี่ยวกับกลวิธีการเลาเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดลําดับเวลา มาวิเคราะหนวนิยายเรื่อง
บุพเพสันนิวาสโดยเชื่อมโยงประเด็นการศึกษาออกเปน 3 ประเด็นหลัก คือ กาล (tense) มาลา (mood) วาจก (voice) นั้น
ทําใหพบวา ในเรื่องกาล ผูเลาเลือกใชความสัมพันธในเชิงเวลาดานของการลําดับที่มีท้ังลําดับเรื่องแบบปกติ 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) นั้น ผูเลาเรื่องนี้มีลักษณะเปนแบบสรรพนามบุรุษที่ 3 และเปนแบบสัพพัญู
หรื อ แบบผู รู (omnisient) ผู เ ล า อยู น อกเรื่ อ งเล า ไม มี ตั ว ตนในเรื่ อ ง และในประเด็ น สุ ด ท า ย คื อ วาจก นวนิ ย ายเรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสมีการดําเนินเนื้อหาไปเรื่อยๆ โดยผูเลามิไดปรากฎตัวอยูในเรื่อง (heterodiegetic narrator) หากตัวผูอานก็
เขาใจทัศนคติที่ผูเลามีตอเรื่อง รวมไปถึงตัวผูอานเกิดความเชื่อถือตอขอมูลที่ปรากฎอยูในเรื่องที่เลาดวย การเลาเรื่องใน
ลักษณะดังกลาว ทําใหพบวา กลวิธีการเลาเรื่องมีผลตอความนิยมในการอานของนวนิยายเรื่องนี้คอนขางมากเพราะการเลา
เรื่องที่แตกตางไปจากขนบการเลาแบบเดิมๆ เปนเสมือนการการนําตัวผูอานเขาไปสูเนื้อเรื่องที่กําลังดําเนินไป ทั้งยังเพิ่มความ
นาเชื่อถือของเนื้อเรื่องใหเกิดแกตัวผูอานมากขึ้นดวย ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูอานและการตีพิมพของนวนิยายที่เพิ่มปริมาณ
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มากขึ้น และที่นาสนใจคือ การอานนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสกลายเปนการอานที่แตกรูปแบบออกไปนอกเหนือจากแคสราง
ความบันเทิง หากยังเปนการอานที่ผูอานไดรับทั้งความเพลิดเพลินและความรูทางประวัติศาสตรอีกดวย
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวากลวิธีการเลาเรื่องมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเรื่องเลาสามารถโนมนาวใจผูอานได
โดยการที่ผูเลาเลือกวิธีการเลาที่ตนเห็นวาเหมาะสมในการเลาเรื่อง ทฤษฎีการเลาเรื่องจึงนับวาเปนการสรางโลกในวรรณกรรม
ที่ผูเลาสรางขึ้น จากวิธีที่หลากหลายรูปแบบใหมเี สนหและเพิ่มอรรถรสในการอาน นอกจากนี้การเลาเรื่องยังเปนวิธีการควบคุม
เรื่องเลาใหเปนไปในทิศทางที่ผูเลาตองการอีกดวย
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กลวิธีทางภาษากับการสือ่ อัตลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว
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
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
บทความวิจัย “กลวิธีทางภาษากับการสื่อลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด ‘แมวาดเมียบียอรน’ ของจันทร ศรี
จรูญ แอนเดอรสัน” นี้ เปนการศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) โดยศึกษาจากวาทกรรม
สาธารณะที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเมียฝรั่งหรือการแตงงานขามวัฒนธรรมของหญิงไทยกับชายชาวตะวันตกซึ่งเปนวาทกรรมที่ผลิตขึ้นโดย
เมียฝรั่งถายทอดประสบการณของตนเองอันสะทอนแงมุมที่แตกตางจากตัวบทอื่นที่เมียฝรั่งมิไดเปนผูผลิตตัวบท บทความนี้มุงศึกษา
กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณ เมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอน
เดอรสันและเพื่อศึกษาอัตลักษณเมียฝรั่งในวาทกรรมดังกลาว ผลการวิจัยพบวา กลวิธีทางภาษาที่ใชเพื่อประกอบสรางอัตลักษณเมีย
ฝรั่งมี 7 กลวิธี ไดแก 1. การเลือกใชคําศัพท (Lexical Choices) แบงเปน 1.1) การใชคําเรียก (Terms of Address) 1.2) การใชคํา
ขยายลักษณะเมียฝรั่ง 1.3) การใชคํากริยา 1.4) การใชนามวลีบอกสถานที่ 1.5) การใชนามวลีบอกคุณสมบัติเมียฝรั่ง 2. การใชมูลบท
(Presupposition) 3. การใชอุปลักษณ (Metaphor) 4. การกลาวอาง (Claiming) 5. การใชสํานวน (Idioms) 6. การใชถอยคํานัย
ผกผัน (Irony) 7. การใชคําถามเชิงวาทศิลป (Rhetorical Questions) อัตลักษณเมียฝรั่งที่พบ 6 อัตลักษณ ไดแก การมีชีวิตสมรสที่ไม
ประสบความสําเร็จกับสามีคนไทย การมีชีวิตสมรสที่ประสบความสําเร็จกับสามีฝรั่ง ความเกี่ยวของกับอาชีพในอุตสาหกรรมภาคบริการ
การเปนผูที่ไดรับการศึกษาที่ดี การเปนผูที่ไดรับการศึกษานอย การตองทํางานเลี้ยงดูตัวเอง อัตลักษณเมียฝรั่งเกิดจากการประกอบ
สรางโดยสังคม และสงผลตอความคิดของสังคมที่มีตอเมียฝรั่ง เมียฝรั่งสวนใหญดํารงตนอยูในสังคมผานสายตาที่ถูกมองวาดอยกวา
บุคคลทั่วไปทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สังคมรับรูชุดความคิดเดียวกันวาเมียฝรั่งมีอัตลักษณดานลบมายาวนาน แมวาอัต
ลักษณเหลานั้นจะมีการแปรเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมก็ตาม เมื่อภาษากับสังคมมีสวนกําหนดซึ่งกันและกัน วาทกรรมชุด
นี้จึงมีการสรางอัตลักษณดานบวกของเมียฝรั่งเพื่อกําหนดการรับรูใหมของสังคม แสดงใหเห็นการพยายามสรางชุดความคิดและอัต
ลักษณดานบวกของผูผลิตตัวบทซึ่งอาจเปนตัวแทนเมียฝรั่งอีกกลุมหนึ่งที่มีความเปนอื่นจากความเปนเมียฝรั่งทั่วไปในสังคม 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) ในสังคมไทยเปนประเด็นทางสังคมประเด็นหนึ่งที่ไดรับ
ความสนใจจากนักวิชาการไทยมาอยางยาวนาน
การแตงงานของหญิงไทยกับชายชาวตางประเทศเปนปรากฏการณที่มี
การศึกษาสถานภาพและองคความรูไวอยางชัดเจนในวงวิชาการ อาจสรุปไดวา การแตงงานขามวัฒนธรรมในสังคมไทยนั้นเกิด
ขึ้นมานาน ดังนี้
“สมัยรัชกาลที่ 5 มีการแตงงานระหวางหญิงชาวสยามและชายชาวจีนที่เขามาคาขายและอาศัยอยู
ในประเทศสยาม ระยะตอมา การตั้งฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยระหวางสงครามเวียดนาม (
ค.ศ. 1965-1975 ) เอื้อใหเกิดการแตงงานระหวางหญิงไทยกับทหารอเมริกัน เมื่อสงครามสิ้นสุดลง
สวนหนึ่งของผูหญิงเหลานี้ไดละทิ้งครอบครัวในชนบทไปใชชีวิตรวมกับสามีในตางแดนในทศวรรษ
ปจจุบัน การแตงงานระหวางหญิงอีสานกับชายชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตะวันตก (ฝรั่ง)
เกิดขึ้นภายใตบริบทสังคมโลกาภิวตั นซึ่งมี
ความแตกตางจากสังคมในอดีตที่ผา นมา ทั้งในแง
ความตอเนื่อง เขมขนและหลากหลายของความสัมพันธ จึงสงผลใหปรากฏการณการแตงงานขาม
วัฒนธรรมแตกตางจากที่เกิดขึ้นในอดีต” (พัชรินทร ลาภานันท, ดารารัตน เมตตาริกานนท และ
เยาวลักษณ อภิชาตวัลลภ, 2550 : 4)
การแตงงานขามวัฒนธรรมในอดีตนั้นเปนเรื่องที่รัฐใหความสนใจในแงมุมที่สงผลตอความมั่นคงของรัฐ จึงมี การออก
กฎระเบียบ กฎหมายจํากัดสิทธิการมีคูสมรสเปนชาวตางประเทศเพื่อผลประโยชนของรัฐและสังคมสยามเปนหลัก มีการ
จําแนกและกําหนดความเปนอื่นแกชาวตางประเทศและคนไทยที่ตองการสมรสกับชาวตางประเทศวาเปน “คนอื่น” ในสังคม
สยาม ทั้งเจานายและสามัญชน ในอดีตการมีคสู มรสเปนชาวตางประเทศจึงเปนเรื่อง “ผิดปกติ” และถูกกีดกันหามปรามใน
สมัยอยุธยา อยางไรก็ตาม ตอมาก็ไดมีการเปดกวางมากขึ้น ดังที่ พัชรินทร ลาภานันท, ดารารัตน เมตตาริกานนท และเยาว
ลักษณ อภิชาตวัลลภ (2550 : 55) สรุปไววา สังคมสยามไดมีพัฒนาการและมีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมมาโดยตลอดจากยุค
ที่มีการกีดกันและหามปรามในสมัยอยุธยา
ก็ไดปรับเปลีย่ นมาสูการเปดโอกาสกวางขึ้นใหมีการแตงงานขามวัฒนธรรมได
โดยเฉพาะในกลุมสามัญชน สวนกลุมที่ดูจะมีการจัดระเบียบใหมที่เครงครัดก็คือกลุมเจาและขาราชการ จนกวาจะทรงมีพระ
บรมราชานุญาตเสียกอนจึงจะแตงงานขามวัฒนธรรมได
พลวัตของการแตงงานขามวัฒนธรรมในชวงตอมาเริม่ เปนการแตงงานที่มีผลตอเศรษฐกิจ กลาวคือ การแตงงาน
ของหญิงไทยในฐานะเมียเชา เมียสั่งทางไปรษณีย เปนการแตงงานที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยายและไหลเวียนของประชากร
สินคา เงินตราและการแลกเปลีย่ นขามพรมแดน ทําใหหญิงไทยที่แตงงานกับชายชาวตะวันตก ถูกสังคมกําหนดคุณคา
โดยเฉพาะหญิงชนบทอีสานนั้น มักถูกมองในหลายลักษณะและถูกกําหนดอัตลักษณ “เมียฝรั่ง” ดังที่ ทินวัฒน สรอยกุดเรือ (
2558 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาวาทกรรมสาธารณะที่เมียฝรั่งไมไดผูประกอบสรางวาทกรรมไว ไดแก “การมีชีวิตสมรสที่ไมประสบ
ความสําเร็จกับสามีคนไทย การมีชีวิตสมรสที่ประสบความสําเร็จกับสามีฝรั่ง การมีชีวิตสมรสทีไ่ มประสบความสําเร็จกับสามี
ฝรั่ง การเปนเมียฝรั่งที่มีสามีเปนคนสัญชาติเยอรมัน การมีลักษณะทางกายภาพดานบวก การมีลักษณะทางกายภาพดานลบ
การเขาไปเกี่ยวของกับอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ การเปนเมียฝรั่งทําใหฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมดีขึ้น การมีชีวิต
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ที่ลําบากยากจน การเปนผูที่มีการศึกษาที่ดี การเปนผูที่มีการศึกษานอย การมีภมู ิลําเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การมี
ภูมิลําเนาในภูมภิ าคอื่น ๆ ของประเทศไทย การมีความกตัญู
การทํางานที่ตองใชแรงงาน การไมดูแลบุตร การถูกสังคม
ดูถูกเหยียดหยามและไมใหเกียรติ การเปนกุลสตรี และการไมเปนกุลสตรี”
การสะทอนอัตลักษณเมียฝรั่งที่กลาวมานั้น แทจริงแลวเปนเพียงสวนหนึ่งของขอเท็จจริงที่ปรากฏในสังคม หญิงไทย
ที่แตงงานกับชายชาวตะวันตกบางสวน เปนคนที่มีการศึกษาดี ฐานะดี ใชภาษาอังกฤษไดดี และมิไดแตงงานเพื่อยกระดับ
ฐานะหรือเพื่อเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม แตเปนการแตงงานดวยความรัก หากวิเคราะหวาทกรรมที่ผูผลิต ตัวบทเปนเมีย
ฝรั่งที่มีพื้นฐานดังที่กลาวมานั้นอาจสะทอนอัตลักษณ “เมียฝรั่ง” อีกมุมมองหนึ่งก็เปนได เรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว
ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน ถือเปนวาทกรรมที่ถายทอดเรื่องราวและประสบการณชีวิตและ
การทองเที่ยวของผูผลิตตัวบทซึ่งเปนเมียฝรั่งที่มีการศึกษาดี ใชภาษาอังกฤษไดดีและแตงงานกับชายชาวตะวันตกดวยความรัก
เนื้อหาเรื่องเลาเชิงสารคดีชุดนี้ นอกจากจะนําเสนอขอมูล ประเด็นที่สะทอนความแตกตางหรือการผสมกลมกลืนของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ความคิดความเชื่อตาง ๆ แลวยังถายทอดมุมมองของเมียฝรั่งที่มีการศึกษาไดอยางดี
การถายทอดความคิดของผูเขียนเกิดจากประสบการณการใชชีวิตที่ประเทศนอรเวย รวมทั้งการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ
ตะวันตก
ดังนั้ นการศึก ษาครั้ง นี้จึ งเปน การศึก ษาความสัมพั นธ ระหว างภาษากั บอั ตลั กษณเมี ยฝรั่ง ในวาทกรรมเรื่ องเล า
ประสบการณการทองเที่ยว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษากับการ
สื่ออัตลักษณเมียฝรั่งในในวาทกรรมดังกลาวตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ ตามกรอบแนวคิดทั้งสามของแฟรเคลาฟ
(Fiarclough) โดยศึกษาจากวาทกรรมเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด “แมวาดเมีย บียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ
แอนเดอรสัน จํานวน 8 เลม ไดแก 1) ตอน นอนกลางดินกินกลางทรายในยุโรป 2) ตอน ดูโอลิมปกฤดูหนาวแบบไทย ๆ 3)
ตอน พาเด็กไทยทองยุโรป 4) ตอน เที่ยวเมืองเติรก 5) ตอน ทองเกาะทะเลเหนือ 6) ตอน แหวกยิวเขาฉนวนกาซา 7) ตอน
นอนบนรถไฟกินบนรถไฟในอเมริกา และ 8) ตอน ทองยุโรปกับรถบุโรทั่ง ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ ทราบความสัมพันธ
ระหวางภาษาและความคิดที่สื่อความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณเมียฝรั่งในวาทกรรมเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด
“แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน และเขาใจอัตลักษณเมียฝรั่งที่ผูผลิตตัวบทเปนเมียฝรั่ง ซึ่งสามารถ
แสดงความหลากหลายของอัตลักษณเมียฝรั่งและเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนหรือความแตกตางกับอัตลักษณเมียฝรั่งที่
ปรากฏอยูแลวในปจจุบัน
นิยามศัพทในบทความวิจัยนี้ ไดแก 1. วาทกรรม (Discourse) หมายถึง วิธีการผลิตความหมาย ความรู ความจริง
อํานาจ และความเชื่อทั้งเปนทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกีย่ วกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวของคนในสังคมโดยใชภาษาเปนเครื่องมือใน
การสรางและสื่อชุดความหมายทีม่ ีความสัมพันธกับปริบททางสังคมและวัฒนธรรม 2. วิถีปฏิบัติทาง วาทกรรม (Discourse
Practice) หมายถึง กระบวนการในการสรางหรือผลิตตัวบท การบริโภคหรือการรับตัวบท และการตอกย้ํา ผลิตซ้ํา หรือ
กระจายตัวบทในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 3. อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ความรูส ึกนึกคิดวา “ฉันเปนใคร” ซึ่งเปนสิ่งที่ถกู
หลอหลอมมาจากสังคมและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาผานการติดตอสื่อสารปฏิสัมพันธกับคนรอบขางในสังคม ทั้งนี้
การมองวาฉันเปนใครนั้นมี 2 มิติดวยกัน คือ อัตลักษณทผี่ านการมองโดยตัวเอง และอัตลักษณที่ผานการมองโดยบุคคลอื่น ใน
บทความวิจัยนี้เปนการศึกษาอัตลักษณทั้งสองมิติ 4. เมียฝรั่ง หมายถึงหญิงไทยที่มสี ามีเปนชาวตะวันตก และสถานภาพการ
เปนสามีภรรยาของทั้งคูอาจมีทั้งลักษณะทางนิตินัยหรือทางพฤตินัยอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน
วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis)
ภาษาเปนกิจกรรมทางสังคม มีความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ลักษณะทางภาษา กลวิธีทางภาษาและกลวิธีทาง
วาทกรรมก็ลว นแตเชื่อมโยงไปสูค วามหมายทางสังคมวัฒนธรรมของผูใชภาษาทั้งสิ้น ซึ่งความคิดเชิงสังคมที่แฝงมากับลักษณะ
การใชภาษาในบริบท ก็คือ เรื่องอํานาจ (power) และอุดมการณ (Ideology) ซึ่งสัมพันธกับการผลิตขอความและการเลือก
ภาษาที่ใชสื่อในขอความ การวิเคราะหขอความในมิติทางภาษาจึงไมควรละเลยตอบริบททางสังคมวัฒนธรรม จําเปนตองมีการ
วิพากษ (critical) เขามาวิเคราะหขอความกับสังคม เพื่อลดความเปนธรรมชาติของอํานาจและอุดมการณซึ่งแฝงอยูอยาง
แนบเนียนจนบางครั้งผูใชภาษาอาจไมทันไดตระหนักถึง เปนการอธิบายสิ่งที่แฝงเรนอยู ใหปรากฏชัดออกมาดวยหลักฐานทาง
ภาษาที่อยูในตัวบท เพื่อแสดงใหเห็นวาตัวบทนั้นเกี่ยวของกับวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมอยางไร ทั้งนี้มิใชการตัดสินถูกผิด
หากแตเปนการตองทําใหประจักษชัดแจงถึงเบื้องหลังที่ซับซอนของอํานาจและอุดมการณใหปรากฏออกมาอยางชัดเจน
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ผูวิจัยจะนําเสนอวิธีวิเคราะหตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรเคลาฟ (Norman Fairclough) และ
เทียน เอ ฟาน ไดก (Teun A. Van Dijk) ซึ่งใชในการศึกษาครั้งนี้
แฟรเคลาฟเนนวา การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษตองแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางวาทกรรมกับสังคม จะ
พิจารณาดานเดียวไมได ดังนั้น ในการวิเคราะหจึงตองพิจารณาตัวบท (text) พิจารณาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse
Practice) และพิจารณาวิถีปฏิบตั ทิ างสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) ดวย
แฟรเคลาฟใหแนวคิดในการวิเคราะหตัวบท (Text) วา ตัวบทประกอบสรางความหมาย มีลักษณะเปนชุดของ
ตัวเลือก คือ ตัวบทเลือกรูปของภาษาหนึ่งจากชุดตัวเลือกที่มีอยูในระดับตาง ๆ เชน ระดับคําศัพท ระดับโครงสรางประโยค
ฯลฯ เพื่อสื่อเหตุการณหรือสภาพจากมุมมองหนึ่ง การเลือกใชภาษาแตกตางกันทําใหภาพที่เสนอตางกัน ซึ่งมุมมองเรื่องหนาที่
หรือความหมายนี้จะทําใหเห็นวาการวิเคราะหภาษาในตัวบทมีความสําคัญ การวิเคราะหตัวบทจะโยงไปสูการศึกษาประเด็น
ทางสังคม ทั้งนี้มีชุดตัวเลือกระดับระเบียบวาทกรรม (order of discourse) ดวย
แฟรเคลาฟยังกลาวอีกวา สังคมมีอิทธิพลตอตัวบททางออม เพราะสังคมไดกําหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรมก็ไปกําหนดตัวบทดวย ที่เรียกวา ความสัมพันธแบบวิภาษา จึงตองมี การวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางวาท
กรรม (Discourse Practice) เพราะนอกจากวิถีปฏิบตั ิทางวาทกรรมจะสงผลตอภาษาในตัวบทแลวยังสงผลตอระเบียบวาท
กรรม ซึ่งหมายถึงการรวมตัวกันของประเภทตัวบทตางๆ (genres) วาทกรรมตาง ๆ (discourses) และลีลา (style) ใน
รูปแบบเฉพาะดวย ระเบียบวาทกรรม มีองคประกอบคือ 1. ประเภทของตัวบท (genres) หมายถึง ภาษาที่สัมพันธกับ
กิจกรรมทางสังคมแบบใดแบบหนึง่ เชน บทสัมภาษณ บทวิจารณภาพยนตร 2. วาทกรรม (discourses) หมายถึง ภาษาที่ใช
เพื่อสื่อภาพแทนจากมุมมองใดมุมมองหนึ่ง เชน วาทกรรมแพทยแผนจีน วาทกรรมแพทยแผนตะวันตก 3. ลีลา (style) หรือ
เสียง (voice) หมายถึง ภาษาที่คนกลุมใดกลุม หนึ่งและเกี่ยวของกับอัตลักษณของกลุม นั้น เชน ลีลาของแพทย ลีลาของศาล
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมทีไ่ มเปนไปตามขนบเดิมมักจะสัมพันธกับระเบียบวาทกรรมที่ซบั ซอน เชน การรายงานขาวที่เปลี่ยน
รูปแบบ การบริโภคขาวของผูบริโภคขาวที่เปลีย่ นไป ซึ่งเปนวิถีปฏิบัติทาง
วาทกรรมที่เปลีย่ นไปของสื่อปจจุบัน การ
วิเคราะหระเบียบวาทกรรมเปนการวิเคราะหสหบท (intertexual analysis) ควบคูไปดวยเพื่อมุงตอบคําถามวา ประเภทของ
ตัวบทและวาทกรรมใดบางที่นํามาผสมผสานกัน พรอมวิเคราะห ความเกี่ยวของกับสังคมของระเบียบวาทกรรมนั้น
แฟรเคลาฟกลาวถึงการวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio - Cultural Practice) และแบง วิถี
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม เปน 3 ระดับ เริม่ จากระดับสถานการณ (situation) คือ บริบทแวดลอมเหตุการณ การสื่อสาร
นั้น ตอมาคือ ระดับสถาบัน (institution) คือ สถาบันที่เกิดเหตุการณการสื่อสารนั้น และระดับที่กวางที่สุด ก็คือ กรอบสังคม
วัฒนธรรม การวิเคราะหมิตินจี้ ะทําใหความสัมพันธแบบวิภาษาระหวางตัวบทกับสังคม
การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจะประกอบจาก 3 มิติ แฟรเคลาฟ (Fiarclough, 1995: 98 อางถึงใน วรพงศ
ไชยฤกษ, 2556) สรุปไดวา มิติบรรยายความ คือ การวิเคราะหตัวบท ไดแก การศึกษาภาษาในตัวบท โดยดูที่หนวยพื้นฐาน
และองคประกอบทางภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ไดแก ภาษาระดับขอความ ภาพ แสง สี เสน องคประกอบภาพ เปน
ตน มิติตีความ คือ การวิเคราะหกระบวนการ (Process Analysis) ของวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม ไดแก การวิเคราะห
ความหมายแฝงนั ยและอุ ด มการณที่ ซ อนอยูใ นระดั บลึ ก ของตั วบท เป นการศึ ก ษาความหมายของตัว บทในฐานะที่ เ ป น
ปฏิบัติการสรางความหมายผานตัวภาษา รวมทั้งศึกษากลไก วิธีการตาง ๆ ใน การสรางความหมายโดยเฉพาะความหมาย
ที่สัมพันธกับอุดมการณและความเชื่อในสังคม และ มิติอธิบายความ คือ การศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อหรือตัวบท ภาษา
กับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่สื่อหรือตัวบทนั้นปรากฏใช เปนการอธิบายภาษาที่ถูกหลอหลอมโดยสังคมวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธของภาษา สื่อและสังคม ซึ่งมักนําไปสูประเด็นเรื่องอุดมการณและความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม
แนวทางการศึกษาปริชานสังคมของเทียน เอ ฟาน ไดก (Teun A. Van Dijk) เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ใชประกอบ
การศึกษาในครั้งนี้ กลาวคือ การพิจารณาวาทกรรมโดยเนนที่สื่อกลางระหวางวาทกรรมกับสังคม นั่นคือ กระบวนการทางปริ
ชานซึ่งเกี่ยวของกับความทรงจํา (Memory) ไดแก ความทรงจําระดับบุคคลที่เกิดขึ้นจากประสบการณของแตละคน และ
ความทรงจําระดับสังคม ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่สังคมมีรวมกัน นอกจากนี้แตละคนยังมีภาพในความคิด (mental models) ซึ่ง
เปนสิ่งที่แตละคนใชผลิตและเขาใจวาทกรรม ไดก อธิบายวา เรามีสิ่งควบคุมการผลิตและทําความเขาใจ วาทกรรมให
เหมาะสมกับปริบท คือ ภาพปริบทในความคิด นั่นหมายความวา เราไมไดใชขอมูลทั้งหมดที่มีจากภาพในความคิดแตเราเลือก
เฉพาะขอมูลทีส่ อดคลองเหมาะสมกับปริบทนั้น ๆ แนวทางของไดกทําใหเราเห็นวา ภาพปริบทในความคิดจะกํากับคําพูดและ
วิธีพูดของเรา และกํากับการตีความเหตุการณและวาทกรรมเดียวกันตางกันออกไปดวย ซึ่งสงผลโดยตรงตอการรับและผลของ
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วาทกรรม อาจทําใหการครอบงําทางความคิดมีผลตอผูรบั วาทกรรมตางกันไปออกไปดวย มิติดานปริชานสังคมของไดกจึง
นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ดวย
อัตลักษณ (Identity)
อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิ-สังสรรค
ระหวางตัวเรากับบุคคลอื่นผานการมองตนเองและคนอื่นมองเรา อัตลักษณมี 2 ประเภท คืออัตลักษณสวนบุคคล (Personal
identity) คือลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล และอัตลักษณทางสังคม (Social identity) ที่เกิดจากการเปนสมาชิกของ
สังคมของบุคคล อัตลักษณทั้งสองประเภทมีอิทธิพลตอกันและสงผลตอความรูสึกถึง “ความเปนตัวตนของบุคคล” ดังคํากลาว
ของ George Herbert Mead ที่วาตัวตนของบุคคลถูกประกอบสรางผานการติดตอสื่อสารบุคคลแตละคนคือผลผลิตของ
สังคมที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกับบุคลอื่นในสังคม อัตลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลัง มิไดเกิดขึ้นมาพรอมกับบุคคล เปนสิ่ง
ซับซอนที่ถูกประกอบสรางทั้งจากตัวเราและจากสังคม มีทั้งตัวตนที่เรามองตนเอง ตัวตนที่เราตองการใหคนอื่นมองเรา และ
ความเปนจริงที่คนอื่นมองตัวตนของเรา (ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558 :12 )
สุรเดช โชติอุดมพันธ (2548: 3-4 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558: 12) ยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา ปจจุบัน
มุมมองประเด็นอัตลักษณเปลี่ยนไปจากอดีต จากเดิมที่เคยมองวาอัตลักษณเปนสิ่งที่ตายตัว ไมแปรเปลี่ยนและดําเนินไปอยาง
มั่ น คงควบคู ไ ปกั บ การดํ า รงชี วิ ต มาสู แ นวคิ ด ว า อั ต ลั ก ษณ เป น สิ่ ง ที่ ขึ้ น อยู บ ริ บ ทเวลาและสถานที่ แปรเปลี่ ย นไปตาม
สถานการณรอบขางและแงมุมที่หลากหลาย เชน ฐานะทางสังคม เพศสถานะ เพศสรีระ อายุ และอุดมการณทางการเมือง
มนุษยเริ่มเปดกวางและยอมรับอัตลักษณที่หลากหลายและซับซอนมากยิ่งขึ้น กระบวนการสรางและนําเสนออัตลักษณ อาจ
เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ แตโดยรวมแลว เกิดจากการสรรหา ความแตกตางระหวาง “ความเปนตัวตน” และ “ความเปนอื่น”
ในลักษณะขั้วตรงขาม (Binary opposition)
อาจกลาวไดวา อัตลักษณเปนความรูสึกนึกคิดถึงความเปนตัวตนของบุคคล อาจเปนความรูสึกที่บุคคลมองตนเอง
หรือบุคคลอื่นมอง หรือทั้งสองลักษณะประกอบสรางรวมกัน อัตลักษณเปนสิ่งที่ไมตายตัว มีความลื่นไหลและสามารถแปรไป
ตามบริบททางสังคม เนื่องจากการเกิดอัตลักษณถูกประกอบสรางจากตัวบุคคลและสังคม นํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิด
ของอัตลักษณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคิด “ฉันเปนใคร” หรือ Who am I? ซึ่งพิจารณาไดสองมิติ คือ ฉันเปนใคร โดย
ฉันมองตัวฉันเอง และ ฉันเปนใครผานบุคคลอื่นมอง
กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร
ศรีจรูญ แอนเดอรสัน
กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ
จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน ปรากฏหลายลักษณะ ดังนี้
1. การเลือกใชคําศัพท (Lexical Choices)
การเลือกใชคําศัพทในการสื่อความหมายของสิ่งๆ หนึ่งในการสื่อสาร สามารถบงบอกเจตนาของผูสราง วาท
กรรมที่มีตอสิ่งเหลานั้นได ดังนั้น กลวิธีการเลือกใชคําศัพทจึงมีความสําคัญตอการตีความ วาทกรรมซึ่งแฝงอุดมการณที่มีตอ
บางสิ่งไว ดังที่ van Dijk (1995: 259 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558 : 13) กลาววา กลวิธีการเลือกใชคําศัพทสามารถ
สื่อถึงอุดมการณที่แฝงอยูในวาทกรรมได ทั้งนี้ การเลือกใชคําศัพทเปนกลวิธีทางภาษาที่สําคัญ ที่ชวยผูรับสารในการตีความ
เหตุการณตาง ๆ ชวยในการทําความเขาใจเจตนาของผูที่เกี่ยวของในเหตุการณนั้นๆ ดังนั้น การเลือกใชคําศัพทจึงชวยทําให
เขาใจสารที่ผูผลิตตัวบทตั้งใจที่จะสื่อถึงผูรับสาร นอกจากนี้ คําศัพทยังสามารถบงบอกไดวาผูผลิตตัวบทมีความคิดเห็นอยางไร
ตอการกระทํา ตอผูรวมในเหตุการณ และตอตัวเหตุการณเอง โดยความคิดเห็นนั้น ๆ อาจเปนในเชิงบวกหรือในเชิงลบ หาก
พบวามีการใชคําบางคําซ้ําไปซ้ํามา หรือมีการใชกลุมคําที่มีความหมายใกลเคียงกันบอย ๆ ก็แสดงวาผูผลิตตัวบทตั้งใจที่จะ
นําเสนอประเด็นสําคัญที่แฝงความหมายบางอยางแก ผูรับสาร (Machin and Mayr, 2012: 37 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุด
เรือ, 2558 : 14)
1.1) การใชคําเรียก (Terms of Address)
การเรียกชื่อเปนกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งที่แสดงใหเห็นมุมมองและความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กลาวถึงไดเปนอยางดีและ
มักจะเกี่ยวพันกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม เราทุกคนตางก็มีชื่อและไดรับการตั้งชื่อตั้งแตแรก และเราก็ใชชื่อเชนนั้น ทําให
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เรารูวาเราเปนใคร และคนอื่นก็แยกเราออกจากคนอื่นได ทั้งนี้การเรียกขานในการระบุตัวบุคคล ยังเปน การแสดง
ความสัมพันธระหวางผูพดู และผูฟง เปนอยางไร มีความใกลชิดหรือมีความสนิทสนมกัน เคารพยกยองกันมากนอยเพียงใด
(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557 : 140-145 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558 : 105) ตัวบทใชคําเรียกเพื่อสื่อความหมาย
ดังตอไปนี้
(1) : อีกทั้งยังสละอะไรๆ อีกหลายรอยพันอยาง รวมทั้งภาษาพูดภาษาเขียนประจําวันดวย เพื่อไป
รับหนาที่เปนเมียอยางเดียว หรืออีกนัยหนึ่งเปน “อีแจว” บางครั้งก็เปน “อีตัว” ประจําตัวของอี
ตาเคราหนาตายเชื้อสายไวกิ้งที่อยูแถบขั้วโลกเหนือ ฟงแลวรูส ึกถึงความโงของแมวาดไหมคะ
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 2

(2) : ทั้ ง ๆ ที่ รูว า แม ว าดวางแผนจะเดิ น ทางตน เดื อ นสิ ง หา คุ ณ เธอก็ เ ลื อ กลาพั ก ร อ นตอนนั้ น
เหมือนกันเปนเวลา 2 อาทิตย แถมมีบัญชาหนาตาเฉยใหแมวาดติดตามไปทําหนาที่เปนอีแจวและ
เปนอีตัวนอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 3
จากตัวอยางที่ 1 และ 2 ตัวบทใชคําเรียก “อีตัว” เพื่อสื่อความหมายวาเมียฝรั่งที่ตองยายตามสามีไปอยางประเทศ
นั้น ตองสละทุกอยางที่เมืองไทยเพื่อไปทําหนาที่ เหมือน “โสเภณี” แตเปนโสเภณีกับเฉพาะสามีของตนเทานั้น ขณะเดียวกัน
ตัวบทใชคําเรียก “อีแจว” เพื่อสือ่ ความในฐานะที่เมียฝรั่งตองทําหนาที่เปนแมบานและดูแลสามีในเรือ่ ง ตาง ๆ อยางไรก็ตาม
ตัวบทสื่อความหมายในทางลบวา ชีวิตของเมียฝรั่งตองปฏิบตั ิตนตามความเหมาะสมโดยยึดภาระหนาที่ของสามีเปนหลัก
1.2) การใชคําขยายลักษณะเมียฝรั่ง
ตัวบทใชคําขยายบอกลักษณะของเมียฝรั่ง กลาวคือ หญิงไทยที่ยอมแตงงานกับชายชาวตะวันตกอายุมาก ตัวบท
ใชคําขยายที่สื่อความหมายในทางลบ ไดแก อายุนอย ความรูนอย ผูหญิงไทยจนๆ สื่อวาหญิงไทยเหลานั้นแตงงานกับชาย
ชาวตะวันตกเพื่อยกระดับฐานะทางการเงิน ตัวบทใชคําขยายลักษณะของเมียฝรั่ง ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 3 : ผูชายฝรั่งถึงแมจะมีเคราดกแตหัวเกือบลานตัวใหญโตอายุเกือบกลางคน บอย ๆ ที่
แมวาดเห็นผูชายลักษณะนีม้ ีคูเปนหญิงไทยอายุนอยความรูนอย บางคนอาจจะประสบการณนอย
อีกดวย เพราะมีผูหญิงไทยจน ๆ มากมายที่ไมเคยเปนโสเภณีมากอน แตยอมมาอยูกับฝรั่งตาม
สภาพสังคมของตัวเองชักนํามา โดยที่ผูหญิงพวกนี้ไมมีอะไรเหมาะสมกับฝรั่งที่ตกลงมารวมชีวิต
ดวยเลย แมแตจะพูดจาสงภาษากันก็ไมรูเรื่อง มีเรื่องเดียวเขากันไดเหมาะเหม็งคือความมีเงินกับไม
มีเงินนอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 166
จากตัวอยางที่ 3 คําขยายเหลานีแ้ สดงใหเห็นภาพรวมของอัตลักษณเมียฝรั่งที่แตงงานกับชายชาวตะวันตกที่อายุมา
กวา สวนใหญมีอายุนอยและความรูนอยและยากจน และสื่อความใหชัดเจนมากขึ้นโดยอธิบายวา “แมแตจะพูดจาสงภาษากัน
ก็ไมรเู รื่อง มีเรื่องเดียวเขากันไดเหมาะเหม็งคือความมีเงินกับไมมีเงิน” สะทอนบริบทสังคมที่ทําใหหญิงไทยยอมแตงงานกับ
ชายชาวตะวันตก สิ่งที่ทําใหหญิงไทยเหลานั้นเลือก
1.3) การเลือกใชคํากริยา (Transitivity and Verb Processes)
การพิจารณาการใชคํากริยามีความสําคัญในการทําความเขาใจสิ่งทีก่ ลาวถึงในตัวบท ในแงที่วาสิ่งที่กําลังกลาวถึงนั้น
คงอยูและมีตัวตนในสถานะอยางไร ทามกลางการสื่อสารของบุคคลเชนเดียวกับความรูค วามเขาใจบางสิ่งบางอยางที่มีอยูแลว
ของบุคคลในสังคม ถอยคําที่ปรากฏในตัวบทจึงไมเปนเพียงการแสดงขอมูลถายทอดความคิดระหวางผูสงสารและผูร ับสาร
เทานั้นแตยังสะทอนถึงความสัมพันธทางสังคมบางอยางที่แฝงอยูกับการสื่อสารนั้นอีกดวย (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 149)
การวิเคราะหกริยาในประโยคจะชี้ใหเห็นถึงผูกระทําและผูถูกกระทํา รวมทั้งอุดมการณที่แฝงอยู ตามแนวคิดของฮา
ลิเดย โครงสรางไวยากรณของภาษาเปนระบบของตัวเลือกที่มีคําและโครงสรางประโยคหลากหลาย ผูสงสารจะเลือกหรือไม
เลือกใชโครงสรางและคําแบบใดเพื่อสื่อความตามวัตถุประสงคของตนตามสถานการณการสื่อสารในครั้งนั้นๆ
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ตัวบทมีการใชคํากริยาที่สื่อถึงการไมดูแลลูกและไรความรับผิดชอบ สื่อถึงความไมรูหนังสือ สื่อการตองยายติดตาม
สามี และการตองทําหนาที่ของภรรยา ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 4 : “มีลูกดวยหรือ อายุเทาไหรแลว” ... “มี 2 คน คนโตอยูเมืองไทยมีผัวไปแลว หนูทิ้ง
ไวกับแมตั้งแตเล็กๆ อีกคนลูกกับฝรั่งอายุ 16 ป แลว อยูกับพอเขา”
ทองเกาะทะเลเหนือ : 82

จากตัวอยางที่ 4 หญิงไทยทิ้งลูกคนโตไวกับแม และลูกอีกคนไวกับสามีคนไทยเพื่อมาเปนเมียฝรั่ง สื่อถึงพฤติกรรม
ทางลบที่ไมมีความรับผิดชอบ ทิ้งครอบครัวเดิมไวที่เมืองไทยเพื่อมาอยูกับสามีฝรั่งที่ตางประเทศ
ตัวอยางที่ 5 : “ไมตองหรอกพี่ หนูอานหนังสือไทยไมได”
“อาว! แลวอานภาษานอรเวยไดหรือเปลา” แมวาดถามพลางมองดูตามมือเธอที่
กําลังติดสติ๊กเกอรที่มีภาษานอรเวยพิมพบอกวันบอกเดือนอยู
“อานไมออกเหมือนกันพี่ เอบีซีดีหนูยังไมรูเลยวาตัวไหนเปนตัวไหน ลูกหนูเลิกสอนหนูไป
แลว สติ๊กเกอรนี่หนูใชจําสีเอา วาสีไหนของวันไหน”
ทองเกาะทะเลเหนือ : 85

จากตัวอยางที่ 5 การใชคํากริยา “อานไมออก” “อานไมได” สื่อถึงความไมรูหนังสือของเมียฝรั่ง สามารถใชภาษา
พูดสื่อสารไดบาง แตขาดทักษะการอานและการเขียน ซึ่งสะทอนใหเห็นความยากลําบากในการใชชีวิตในตางประเทศของเมีย
ฝรั่งบางคน
ตัวอยางที่ 6 : ทิพยยายตามสามีไปประจําอยูเกือบทั่วประเทศอเมริกา จนกระทั่งมาอยูประจํา
สํานักงานใหญที่ดัลลัสตามตําแหนงของสามีที่ใหญโตขึ้น
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 61

ตัวอยางที่ 7 : ฝายญาติผูนองที่เปนญาติฝายทางแมของแมวาดที่อยูยุสตันนั้น ตามสามีอเมริกันไป
ประจําอยูที่ประเทศเนเธอแลนด
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 61

ตัวอยางที่ 8 : ทั้งๆ ที่รูวาแมวาดวางแผนจะเดินทางตนเดือนสิงหา คุณเธอก็เลือกลาพักรอนตอน
นั้นเหมือนกันเปนเวลา 2 อาทิตย แถมมีบญ
ั ชาหนาตาเฉยให แมวาดติดตามไปทําหนาที่เปนอี
แจวและเปนอีตัว
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 3

จากตัวอยางที่ 6-8 พบวา มีการใชคํากริยา “ยายตาม” “ตาม” “ติตตาม” “ตามไป” ซึ่งสื่อวาเมียฝรั่งมีหนาทีต่ อง
ติดตามสามีและยายตามสามีไปทํางานในที่ตาง ๆ ในขณะเดียวกัน การใชคํากริยา “บัญชา” ก็สื่อใหเห็นวาสามีเปนหลักของ
ครอบครัว หากสามีตองยายที่ทาํ งาน เมียฝรั่งก็ตองยายตามไปดวย คํากริยา “พา” แสดงความเปนใหญของสามีใน
ตางประเทศ
ตัวอยางที่ 9 : ตลอดเวลาที่พักอยูท ี่นอรเวยประมาณสามอาทิตย ในวันหยุด เราจะอยูกันที่บานบน
ภูเขา แมวาดมีหนาที่ทํางานบานจัดการเรื่องเสื้อผาและทําอาหาร บียอรนมักหายอยูที่หองใตดินที่
เขากําลังตกแตงใหเปนอพารตเมนตเล็กๆ ที่มีพรอม หองนอน หองน้ํา หองครัวและหองนั่งเลน
บางทีก็ซอมรถซอมราไปตามเรื่อง

พาเด็กไทยทองยุโรป : 134

จากตัวอยางที่ 9 พบวา มีการใชคํากริยา “มีหนาที่ทํางานบาน” ซึ่งสื่อวาเมียฝรั่งมีหนาที่ทํางานบานซึ่งไมตางจาก
ภรรยาทั่วไป
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ตัวอยางที่ 10 : รักจะเดินทางแบบนีต้ องคลองตัว มัวกลัวนั่นกลัวนีอ่ ยูไมได แถมมีสามีเปนฝรั่งจะ
มัวทําตัวเปนตัวเบบี้อยูเดีย๋ วจะโดนยันเปรี้ยง

นอนกลางดินกินกลางทรายในยุโรป : 42

ตัวอยางที่ 10 พบวา มีการใชคํากริยา “ตองคลองตัว” ซึ่งสื่อวาเมียฝรั่งที่ติดตามสามีไปในที่ตาง ๆ ตองมีความ
คลองตัว และมีทักษะการเอาตัวรอดในการเดินทางสูง ยิ่งมีสามีเปนฝรั่งยิ่งตองดูแลตัวเองไดดีหากใชชีวิตในตางประเทศ
1.4 ) การใชนามวลีบอกสถานที่
ตัวบทใชนามวลีบอกสถานที่หรือถิ่นที่มาของเมียฝรั่ง เพื่อสื่อถึงลักษณะบางประการของเมียฝรั่งที่มาจากสถานที่
นั้น ๆ ดังนี้
ตัวอยางที่ 11 : เธอเลา (วาเวลาทําความสะอาดหองน้ําอยู บางครัง้ ฝรั่งบางคนไมขออนุญาตกอน
เขาทั้งที่มีปายแจงวากําลังทําความสะอาด ใหเธอไดดาบอยๆ) สังเกตไดวาถึงแมเธอจะเปนคนไทย
ตางจังหวัด ดูเหมือนไมมีการศึกษา แตเธอคงอยูที่มีมานาน จนมีความเชื่อมั่น เขาใจสิทธิและความ
เสมอภาคของการอยูรวมกันของพวกนอรเวยดี ไมมีใครจะใหญโตกวาใครถึงแมจะทํางานกันคนละ
ระดับ ไมขี้กลัวไมกลาวาใครเหมือนเด็กตางจังหวัดบานเรา” ทองเกาะทะเลเหนือ : 78
ตัวบทใชคําวา “ตางจังหวัด” ในตัวอยางที่ 11 สื่อความหมายวาเมียฝรั่งที่มีภมู ิลําเนาตางจังหวัดของประเทศไทยนั้น
มักจบการศึกษาต่ํา ซึ่งความเปนตางจังหวัดในมุมมองของบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยที่กลุม คนซึ่งเปน “ศูนยกลาง” ไดหมาย
รวมถึงความดอยกวาของประชาชนในทองถิ่นที่ถูกอางถึงดวย นอกจากความดอยกวาทางการศึกษาแลว ยังดอยกวาดานความ
เปนอยู เศรษฐกิจ การเขาถึงขอมูลความรูที่ทันสมัย และถูกจํากัดสิทธิใหอยูในตําแหนงทางสังคมที่ดอ ยโอกาสหรือไรอํานาจใน
การตอรองหรือเรียกรองสิทธิในเรือ่ งตาง ๆ ดังนั้น เมื่อตัวบทใชคําวา “ตางจังหวัด” ในดานการศึกษาของเมียฝรั่ง จึงสื่อถึงให
เห็นการดิ้นรนเพื่อหลุดพนความเปนชายขอบของหญิงไทยตางจังหวัดดวยการมาเปนเมียฝรั่งและยายถิ่นฐานตามสามี
ชาวตะวันตกแมจะมีความรูนอยก็ตาม
นอกจากนี้ ยังสื่อภาพของสาวไทยในตางประเทศที่ถูกมองวาเปนโสเภณีจากภาพลักษณที่ไมดีของหญิงไทยบางสวนที่
เขาไปคาประเวณีในตางประเทศดวย สาวไทยในที่นี้หมายรวมถึงทั้งเมียฝรั่งและสาวไทยที่เดินทางไปตางประเทศดวย ดัง
ตัวอยาง
ตัวอยางที่ 12 : เด็กๆ ตอบตามทีแ่ มวาดสอนเอาไว เวลาเดินทางหากใครถามมาจากไหนใหบอกวา
มาจากกรุงเทพฯ เพราะในปจจุบนั กรุงเทพฯ มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่รูจักกันทั่วไปและยังฟงดูดกี วา
มาจากเมืองไทย เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงไมคอยดีนักในเรื่องเกี่ยวกับผูหญิงโสเภณี ผูคนจะ
ไดไมพุงความคิดไปทันทีวาพวกเราอาจเปนผูหญิงขายตัว คนตางชาตินั้นจะดูคนไทยไมออกเหมือน
คนไทยกันเอง วาใครมีความประพฤติอยางไร มีอาชีพอะไร เพราะกิริยามารยาทการพูดจาของแต
ละชาติไมเหมือนกัน พาเด็กไทยทองยุโรป : 106
ตัวบทสื่อภาพลักษณดา นลบของสาวไทยในตางประเทศที่มักถูกมองวาเปนโสเภณี เมื่อผานดานตรวจคนเขาเมืองสาว
ไทยก็มองถูกตรวจสอบอยางละเอียด ทําให “ประเทศไทย” และ “สาวไทย” ในตางประเทศเปนความไมนาภูมิใจจนตองตอบ
วามาจาก “กรุงเทพ” ที่มีชื่อเสียงเรื่องการทองเที่ยวและเรื่องอื่น ๆ อยูบางตามมุมมองของตัวบท
1.4 ) การใชนามวลีบอกคุณสมบัติเมียฝรั่ง
ตัวบทใชนามวลีบอกคุณสมบัติเมียฝรั่ง แสดงถึงหนาที่ที่ตองทําของเมียฝรั่ง ดังนี้
ตัวอยางที่ 13 : แมวาดภรรยาผูซื่อสัตยตะเกียกตะกายตามมาดวย แบกมาพรอม ไมวาจะเปน
กลองถายรูป กลองวิดโี อ กลองสองทางไกล คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว กระเปาเสื้อกันหนาที่ขนมา
เกือบหมด กระเปาเครื่องสําอาง กระเปาใสรองเทาสําหรับสูหิมะแบบตางๆ กินเนื้อที่ไปครึ่งรถเทา
นั้นเอง เหลือที่แอบ ๆ ไวใหบียอรนใสของที่จําเปนสําหรับตรวจงานโอลิมปกไวพอสมควรดูโอลิมปก
ฤดูหนาวแบบไทย ๆ : 17
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ตัวอยางที่ 13 แสดงใหเห็นวา การเปนเมียฝรั่งก็ไมไดตางจากเมียทั่วไป คือ ตองจงรักภักดีตอสามีและปฏิบตั ิหนาที่
ดูแลสามีซึ่งเปนเสาหลักของครอบครัว ตัวบทใชนามวลี “ผูซื่อสัตย” แสดงใหเห็นการทําหนาที่อยางดีของเมียฝรั่งที่ใชชีวิตใน
ตางประเทศ
2. การใชมูลบท (Presupposition)
Porter (1986: 35 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ , 2558 : 19) ไดใหความหมายมูลบทวา คือ การคาดคะเนถึง
ผูรับสารและบริบทจากตัวบทที่สื่อออกมา เชน ประโยค “Why do you look so gorgeous today, Jane?” ผูรับสาร
สามารถคาดเดาขอมูลหลายอยางเกี่ยวกับเจนจากประโยคนี้ เชน เจนไมไดดดู ีทุกวัน หรือ อาจมีบางสิ่งบางอยาง เชนโอกาส
พิเศษที่ทําใหวันนี้เจนตองแตงตัวดีเปนพิเศษสภาวะเกิดกอนเปนสิ่งทีเ่ ปนภูมิหลังที่ผูพูดรูอยูแลวและมักจะไวในฐานที่เขาใจ
โดยถือวาเปนภูมิหลังที่ผูรับสารก็นาจะรูอยูแลวเชนกัน (common knowledge/background knowledge) (สุจริตลักษณ ดี
ผดุง, 2552: 37)
มูลบททางวัจนปฏิบัตศิ าสตร เปนการพิจารณาที่โครงสรางภาษาเดียวกัน ถอยคําเดียวกันสามารถแสดงไดหลาย
หนาที่ สื่อวัจนกรรมหลายประเภท และสื่อมูลบทหลายชุด ไมจาํ เปนที่ประโยคบอกเลาจะทําหนาที่แตเพียง การพรรณนา
อยางเดียว หรือประโยคคําถามจะทําหนาที่ถามอยางเดียว
ในการตีความเราตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับผูพูดผูฟง ความเชื่อของคนในสังคม ธรรมเนียม การปฏิบตั ิตางๆ ขอมูล
เหลานี้ทําใหเรามีขอจํากัดทางดานภาษา ไมไดเขียนไวหรือแสดงไวอยางชัดแจงเมื่อเราสื่อสารความรูท ี่แฝงอยูเบื้องหลังถอยคํา
เปนสิ่งสําคัญในการตีความ (กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 39)
ตัวบทปรากฏรูปภาษาทีส่ ื่อมูลบท ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 14 : “ใช เปนคนไทย พี่เปนคนไทยเหรอ ไมเหมือนคนไทยเลยนะ” เธอคงหมายความ
วา ผิวแมวาดไมคล้ําแถมคอนขางอวบ มือไมแขนขาเหมือนพวกเปนโรคไรเรี่ยวแรง
ทองเกาะทะเลเหนือ : 77

จากตัวอยางที่ 14 สื่อมูลบทวา เมียฝรั่งที่เปนคนไทยสวนใหญจะผิวเขม ไมอวบ มีบุคลิกคลองแคลว ทะมัดทะแมง
ซึ่งตางจากผูผลิตตัวบทโดยสิ้นเชิงซึ่งแมจะเปนเมียฝรั่งเชนเดียวกันแตก็ตางจากอัตลักษณของเมียฝรั่งที่เปนสาวไทยสวนใหญ
ตามการรับรูของสังคมไทย
ตัวอยางที่ 15 : “อาวแลวเรามาอยูกับเขา ตองทํางานแลวตองกลับไปทํากับขาวใหเขาอีกหรือ
เปลา” แมวาดถามแบบคนไทยแทๆ
ทองเกาะทะเลเหนือ : 83

จากตัวอยางที่ 15 สื่อมูลบทวา เมียฝรั่งตองปรนนิบัตสิ ามีแมวาตัวเองจะทํางานหนักก็ตองไปทํางานบานดวย ซึ่ง
สัมพันธกับการใชคําเรียก “อีแจว” ในตัวอยางที่ 1 และ 2
ตัวอยางที่ 16 : เปนเรื่องปกติของสามีภรรยาฝรั่งที่จะตองชวยกันทําทุกอยางเพราะไมมีคนงานมา
ชวยทํางานเหมือนในบานเรา
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 80

จากตัวอยางที่ 16 “เปนเรื่องปกติ” สื่อมูลบทวา ครอบครัวสามีภรรยาฝรั่งมักไมมีคนงานมาชวยงานบาน ทุกอยางใน
บานสามีภรรยาตองชวยกันทําเอง
ตัวอยางที่ 17 : ตั้งแตนั้นมาอีตากงสุลรูปงามนี่จะขี่รถสปอรตคันแพง เทียวไลเทียวขื่อจีบแมวาด
ยางไรก็ไมเปนผล เพราะเห็นอนาคตอยูทนโทวาถาไดสามีอาหรับนั้นเห็นจะตองอยูประจําในครัว
แหงๆ หารูตัวไมวาถึงหลบไปเปนเมียฝรั่งก็ใชจะหนีครัวพน แถมยังตองอยูในครัวคนเดียวไมมผี ูชวย
เลย
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 92

จากตัวอยางที่ 17 สื่อมูลบทวา การเปนเมียฝรั่งนั้นตองทํางานครัวเหมือนการเปนเมียของสามีชาติอื่นๆ “ใชจะหนี
ครัวพน” แสดงใหเห็นวาการเปนเมียและการทําครัวนั้นเปนของคูกัน
ตัวอยางที่ 18 : แมวาดจําเปนตองมีวีซาเขาทุกประเทศในสแกนดิเนเวีย ซึ่งแตกอนคนไทยไม
จําเปนตองทําวีซา แตปจจุบันจําเปนตองขอวีซาเขาทุกประเทศ
ทองยุโรปกับรถบุโรทั่ง :18
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ตัวอยางที่ 19 : ตามปกติถามีแมวาดที่เปนสาวไทยนั่งมาดวยก็เรียกรองความสนใจ และมีความ
ยุงยากกวาจะผานเขาเยอรมนีไดมากอยูแลว เพราะมีสาวไทยไปเปนโสเภณีในเยอรมนีมากมาย จน
เขาตองมีระเบียบเขมงวดในการระวังที่จะไมใหสาวไทยหลุดเขาไปในประเทศของเขาไดสะดวกนัก
ทองยุโรปกับรถบุโรทั่ง :35

จากตัวอยางที่ 18-19 สื่อถึงเมียฝรั่งที่เปนคนไทยเดินทางในยุโรปวามักถูกตรวจสอบอยางละเอียดเพราะกลัววาจะ
เขาไปขายตัว สื่อมูลบทวา ผูหญิงไทยที่เดินทางเขายุโรปสวนหนึ่งเปนผูหญิงที่เดินทางไปคาประเวณี ดังตัวอยางที่ 18สื่อวา
“แตกอน” คนไทยไมจําเปนตองมีวีซา แต “ปจจุบัน” ตองขอวีซากอนจึงจะเดินทางเขาประเทศเหลานั้นไดเพราะชื่อเสียงดาน
ลบเรื่องการขายตัวของผูหญิงไทยในยุโรป เชน ประเทศเยอรมนี ดังตัวอยางที่ 19
3. การใชอุปลักษณ (Metaphor)
อุปลักษณ (Metaphor) ในที่นี้ คือ อุปลักษณเชิงมโนทัศน (Conceptual Metaphor) คือ การเปรียบเทียบสิ่ง
หนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง โดยทั้งสองสิ่งมาจากวงความหมายที่ตางกัน โดยมีการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทาง
(source domain) ซึ่งเปนแบบเปรียบไปยังความวงความหมายปลายทางซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) ปรากฏดังนี้
ตัวอยางที่ 20 : คนที่เช็กแมวาดเปนเจาหนาที่ผหู ญิงอายุไมเกินสามสิบป หนาตาสวยแตดู
เครงเครียด เปดหนังสือแมวาดตรวจดูอยางละเอียด คงเปนเพราะหนังสือเดินทางของหญิงไทยซึ่ง
เปนธรรมเนียมอยูแลว ไมวาไปทีไ่ หน ตองมีเรื่องใหนาสงสัยวาจะมาขายเนื้อขายตัว โดยเฉพาะ
หนังสือเดินทางของแมวาด ที่มีการเดินทางไปโนนไปนีม่ ากเปนพิเศษ
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 23-24

ตัวอยางที่ 21 : อยางไรก็ตามถึงผูหญิงพวกนี้จะเอาความเปนผูหญิงขาย จะขายสักกี่ครั้งกี่หน จะ
ขายไปใหใครคนสักกี่คน ความเปนผูหญิงของเธอยังคงอยูกับเธอเสมอ
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 167

ตัวอยางที่ 22 : ไมแปลกอะไรที่พวกยิวในประเทศนอรเวยจะนึกไมออกจริงๆวา ทําไมแมสาวไทยนี่
แกคิดจะไปอิสราเอลโดยการออกจากประเทศนอรเวย มีเลหเ หลีย่ มอะไรหรือเปลา หรือขายตัวที่
นอรเวยไมไดเลยจะไปขายตอที่อิสราเอล พวกเราคอนขางจะมีชื่อเสียงดานนี้อยูแลว
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 14

จากตัวอยางที่ 20-22 เมียฝรัง่ ที่เปนคนไทยสวนใหญมักถูกตรวจสอบอยางละเอียดกอนการผานเขาตางประเทศ
เพราะถูกเฝาเรื่องการคาประเวณี ตัวบทสื่อใหเห็นการเปรียบความเปนผูหญิงกับสินคาวาสามารถซือ้ ขายไดโดยใชเงินหรือของ
มีคา ดังนั้น การรับรูของสังคมตางประเทศจึงมีอคติตอหญิงไทยโดยเฉพาะเมียฝรั่งที่มักจะถูกมองวาเปน “สินคา” ที่ถูกสงเขา
มาเพื่อ “ขาย” ในตางประเทศ บันทึกการเดินทางที่มีสถานที่ที่เดินทางมากยิ่งทําใหถูกสังคมตางประเทศมองวาไปคาประเวณี
ในหลายประเทศ
ตัวอยางที่ 23 : เปนอันวาแมวาดตองเดินแบก “อิมเมจ” ของตัวเอง ฝาสายตาเมินๆ เหมือนมอง
ทะลุของชาวสแกนดที่นั่งเต็มพรืดไปทั้งเรือบินเหลานีไ้ ป
เที่ยวเมืองเติรก : 16

ตัวอยางที่ 23 สื่อใหเปรียบ “อิมเมจ” หรือ “ภาพลักษณ” ของผูหญิงไทยในดานลบวาเปนสิ่งของที่มี ความหนัก
ที่เมียฝรั่งตอง “แบก” ไปดวยและหลีกเลี่ยงการมองอยางดูถูกจากสายตาคนตางชาติไมได เพราะภาพลักษณเรื่องของการเขา
มาขายตัวในตางประเทศนี้เปนภาพลักษณที่ทําใหผูหญิงไทยไรศักดิศ์ รีและตองทนถูกมองอยางต่ําตอย
แมวาจะไมไดเปน
เชนนั้นก็ตาม
4. การกลาวอาง (Claiming)
การกลาวอางในงานวิจัยนี้ไดนําการกลาวอาง 3 ลักษณะมาใชเปนกรอบในการวิเคราะหตัวบท ไดแก การกลาวอาง
วาเปนความคิดของคนสวนใหญ การกลาวอางความคิดความเชือ่ หรือเหตุการณทมี่ ีอยูกอนหนานี้โดยที่ขาวหรือเหตุการณนั้น
ถูกนํามาเลาใหมผานตัวละครอื่นๆ และการกลาวอางโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งปรากกฎในตัวบท ดังตัวอยาง
1) การกลาวอางวาเปนความคิดของคนสวนใหญ ซึ่งอาจพบการใชคาํ อางถึงบุคคล (Referential choices) โดยการ
นําเสนอบุคคลในฐานะปจเจกบุคคลหรือในฐานะกลุมคนแบบเหมารวม (Specification and genericisation) ที่แสดงถึงการ
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อางวาเปนความคิด หรือการกระทําของกลุมคนสวนใหญ ซึ่งผูเชียวชาญในตัวบทมีอํานาจในการออกคําสั่งหรือใหคําแนะนํา
(Van Leeuwen, 1996: 42-70) เชน เมียฝรั่งทั่วไป เปนตน ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 24 : ความสุขสบายมากนอยขึ้นอยูกับโชควาสนาของผูหญิงแตละคนจะไดเจาบุญนาย
คุณแบบไหน ยากที่จะแตงไปเปนเมียเหมือนเมียฝรั่งทั่วไป หรือ เหมือนเมียไทยที่แตงกับคนไทยที่
ถึงจะโดนตบตีบาง ก็ยังเขาใจวาโดนผัวตบตีเรื่องอะไร จะหนีไปทางไหน หนีไปหาใคร
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 166-167

จากตัวอยางที่ 24 “เมียฝรั่งทั่วไป” เปนคําเรียกที่กลาวอางถึงวาเมียฝรั่งสวนใหญสุขสบายเพราะการแตงงานกับสามี
ชาวตะวันตก
ตัวอยางที่ 25 : พวกฝรั่งตางชาตินั้นดูไมออกหรอกคะ ถาเปนสาวไทยก็ตีขลุมรวมๆ ไวกอนวาใช
แหง ๆ เพราะมีบรรดาสาวไทยบางจําพวกไปแสดงภาพพจนไวมากมาย จนกระทั่งผูอื่น ๆ เขาคิด
วาผูหญิงไทยเปนกะหรี่กันไปทั้งประเทศ
ทองยุโรปกับรถบุโรทั่ง :35

ตัวอยางที่ 26 : ไมวาความเปนไทยจะต่ําตอยในสายตาคนอื่นอยางไร แมวาดก็ยังหยิ่งที่จะเปนคน
ไทยเสมอ ถึงแมวาจะตองแอบหยิง่ เพราะแมวาดอยูในโลกแหงความจริงที่รูวาผูค นทั้งโลกเขามอง
เราอยางไร
เที่ยวเมืองเติรก : 27

ตัวอยางที่ 27 : แมวาดรูดีวาในสายตาของพวกนอรเวยสวนมาก ผูหญิงไทยที่แตงงานกับคน
ตา งชาติ มี ภ าพพจน ไม ดี เ ลย เพราะคนพวกนี้ เ ปน พวกที่ คิ ด ถึ งเรื่ อ งความเสมอภาค เรื่อ งสิ ท ธิ
มนุษยชนสูงมาก เขามีความคิดวาหญิงไทยที่ขายตัวใหแกเงินเปนพวกที่ทําใหคุณคาของมนุษย
ตกต่ํา รังเกียจการอยูรวมกันของผูชายผูหญิงดวยอํานาจเงิน ดูถูกพวกที่ขายตัววาอยูกับผูชาย
เหมือนสัตวเลี้ยงตัวหนึ่ง ไมเขาใจซึ่งกันและกันมากไปกวาการผสมพันธุกันเปน สมเพชเด็กที่เกิดกับ
พอแมจําพวกนี้

เที่ยวเมืองเติรก : 90-91

ตัวอยางที่ 25-27 ใชคําวา “ผูคนทั้งโลก” “พวกนอรเวยสวนมาก” วามอง “สาวไทย” “บรรดาสาวไทย”
“ผู
หญิงไทย...ทั้งประเทศ” วา “ต่าํ ตอย” เพราะถูกมองวาเมียฝรั่งหรือหญิงไทยที่เดินทางเขาไปในประเทศตะวันตกอาจมาขาย
ตัว การที่เมียฝรั่งซึ่งไมไดเปนเชนนั้นแตถูกมองเชนนั้นยอมสงผลตอสภาพจิตใจและการดํารงชีวิตในตางประเทศโดยเฉพาะเมื่อ
ตองเดินทางและมีปฏิสัมพันธกับผูค น
2) การกลาวอางความคิดความเชือ่ หรือเหตุการณทมี่ ีอยูกอนหนานี้ โดยที่ขาวหรือเหตุการณนั้นถูกนํามาเลาใหมผา น
ตัวละครอื่นๆ เชน
ตัวอยางที่ 28 : คนที่เช็กแมวาดเปนเจาหนาที่ผหู ญิงอายุไมเกินสามสิบป หนาตาสวยแตดู
เครงเครียด เปดหนังสือแมวาดตรวจดูอยางละเอียด คงเปนเพราะหนังสือเดินทางของหญิงไทยซึ่ง
เปนธรรมเนียมอยูแลว ไมวาไปทีไ่ หน ตองมีเรื่องใหนาสงสัยวาจะมาขายเนื้อขายตัว โดยเฉพาะ
หนังสือเดินทางของแมวาด ที่มีการเดินทางไปโนนไปนีม่ ากเปนพิเศษ
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 23-24

จากตัวอยางที่ 28 ตัวบทใชการอางถึงเหตุการณที่มักเกิดขึ้นในตางประเทศ คือ หญิงไทยมักถูกจับกุมขอหา
คาประเวณี เมียฝรั่งในตางประเทศจึงถูกสังคมมองวาอาจจะเดินทางมาเพื่อคาประเวณี และถูกตรวจสอบอยางละเอียดเสมอ
เมื่อตองผานดานตรวจคนเขาเมืองในตางประเทศ
ตัวอยางที่ 29 : แมวาดรูจ ักผูหญิงไทยที่มีการศึกษาคนหนึ่งที่นอรเวย สามีของเธอขอรองไมใหพูด
ภาษาไทยกับลูก กลัววาลูกจะไดรบั ความอับอาย
เที่ยวเมืองเติรก : 90-91
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จากตัวอยางที่ 29 ตัวบทใชการอางถึงเหตุการณที่เมียฝรั่งคนหนึง่ ซึ่งมีสามีเปนชาวนอรเวยถูกสามีขอรองใหไมพูด
ภาษาไทยกับลูกเพราะกลัวลูกอับอาย ซึ่งสื่อถึงบริบททางสังคมของชาวนอรเวยวาไมไดชื่นชมคนไทยเทาไหรนัก ตัวบทสื่อให
เห็นวาคนไทยหรือคนที่พูดภาษาไทยคือคนที่มีสถานภาพทางสังคมต่ําในมุมมองของคนนอรเวยสวนใหญ
5. การใชสํานวน
สํานวนหมายถึง ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวหรือมีความหมาย
อื่นแฝงอยู หรือถอยคําที่เรียบเรียงที่แสดงออกมาเปนขอความพิเศษ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1227) การใช
สํานวนสามารถสื่อความหมายบางอยางที่ผูผลิตตัวบทตองการสื่อ และยังเปนกลวิธีทางภาษาที่ทําใหการสื่อความสั้นลงแตได
สื่อความไดชัดเจน ผลการศึกษาพบการใชสํานวนในตัวบท ดังนี้
ตัวอยางที่ 30 : นายเคยพูดกับแมวาดวา ผูหญิงไทยเปนผูห ญิงที่ฉลาดที่สุดในโลก เมียคนไทยอะไร
ๆ ก็แลวแตสามี อะไร ๆ ก็ฉันเปนชางเทาหลัง แตผลออกมาจริง ๆ สามีกลับตองทําตามเมียโดยไม
รูตัว แตโสเภณีคนไทย...ยิม้ ไปยิม้ มา...หลอกไอหนุม ฝรั่งไปไดหมดทั้งกระเปาดวยความเต็มอกเต็ม
ใจของฝรั่งเอง
เที่ยวเมืองเติรก : 89

ตัวอยางที่ 31 : ในทีวีมีสารคดีเรือ่ งเกี่ยวกับความเหลวแหลกของหญิงไทยมากมายไมเวนแตละวัน
ถาสลับชองดู ดังนั้นจะไปตําหนินอ ยใจคนตางชาติที่คิดไมดีกับเรายอมไมยตุ ิธรรมนัก เพราะคนของ
เราไมดีเอง คนเขาจึงดูถูกเอาได นาสงสารแตพวกคนที่ดี ๆ นอนหลับไมรู นอนคูไ มเห็น พลอย
กลายเปนอีตัวไปดวย
เที่ยวเมืองเติรก : 91

จากตัวอยางที่ 30 ตัวบทใชสํานวน “ชางเทาหลัง” เพื่อสื่อใหเห็นวาเมียฝรั่งที่เปนคนไทยมักเปน “ผูต าม” ใหสามี
เปนใหญในครอบครัว และตัวอยางที่ 31 ใชสํานวน “นอนหลับไมรู นอนคูไมเห็น” สื่อความวาผูห ญิงไทยทั่วไปทีไ่ มไดเปน
โสเภณีและไมไดประพฤติตัวเสื่อมเสียนั้นเปนผูที่นาสงสารที่จะตองถูกมองเหมารวมจากมุมมองชาวตางชาติวาอาจจะเปน
โสเภณีที่มาขายตัวในตางประเทศ ในฐานะที่เปนผูที่ไมไดเกีย่ วของกับเรื่องราวที่เสื่อมเสียนั้นและเปนผูที่ตองแกลงทําเปนไมรู
ไมเห็นเรื่องที่นาอับอายของหญิงไทย
6. การใชถอยคํานัยผกผัน (Irony)
ถอยคํานัยผกผัน คือ ถอยคําที่สื่อความตรงขามกับความหมายตามรูป หรือ การพูดอยางหนึ่งแตความหมายตรงกัน
ขาม (saying one thing, meaning the opposite) ถอยคํานัยผกผันในภาษาตางๆ จะมีลักษณะรวมกันคือ ความหมายตาม
รูปจะเปนความหมายดานบวก สวนความหมายทีต่ องการสื่อจะเปนความหมายดานลบ หรือก็คือถอยคําดีแตความหมายไมดี
นั่นเอง (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง , 2556: 114-115) ปรากฏในตัวบท ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 32 : สวนคนพวกไหนอยากจะใชชื่อบนหนังสือเดินทางวา “ไทยแลนด” ใหใชตอไป
เพราะชื่อนี้มีผลตอธุรกิจบางประเภทออกจะแย ยิ่งสาวบางจําพวกแลวหยิ่งนักหนาทีเดียวที่ไดเปน
หญิงไทย ขนาดพวกกะหรี่ฟลิปปนส เวียดนาม ยังตองจําแลงแสรงเปนหญิงไทยเพราะหากิน
สะดวกกวา
เที่ยวเมืองเติรก : 95

จากตัวอยางที่ 32 ตัวบทสื่อวาหญิงไทยทั่วไปที่ไมไดทําอาชีพโสเภณีนั้นยอมอยากเปลี่ยนชื่อประเทศใน
หนาปกหนังสือเดินทางจาก “ไทยแลนด” เปน “สยาม” เพราะชื่อ “ไทยแลนด” มีชื่อเสียงเรื่องการขายตัว ตัว
บทเลือกรูปภาษา “ขนาดพวกกะหรี่ฟลิปปนส เวียดนาม ยังตองจําแลงแสรงเปนหญิงไทยเพราะหากินสะดวก
กวา” เพื่อสื่อใหเห็นชื่อเสียงดานลบของสาวไทยในตางประเทศอยางชัดเจน
ตัวอยางที่ 33 : เมียคนไทยอะไร ๆ ก็แลวแตสามี อะไร ๆ ก็ฉันเปนชางเทาหลัง แตผลออกมาจริง
ๆ สามีกลับตองทําตามเมียโดยไมรูตัว แมแตโสเภณีคนไทย...ยิม้ ไปยิ้มมา...หลอกไอหนุม ฝรั่งไปได
หมดทั้งกระเปาดวยความเต็มอกเต็มใจของฝรั่งเอง
เที่ยวเมืองเติรก : 89
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จากตัวอยางที่ 33 ตัวบทใชรูปภาษา “ฉันเปนชางเทาหลัง” สื่อวาหญิงไทยเปนผูตาม แตในขณะเดียวกันก็เปนผูนํา
โดยแสดงผานรูปภาษา “สามีกลับตองทําตามเมียโดยไมรูตัว” สนับสนุนเหตุผลวาทําไมชายชาวตะวันตกจึงเลือกสาวไทยเปน
ภรรยา
7. การใชคําถามเชิงวาทศิลป
พจนานุกรมศัพทภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2553:387) ใหความหมาย วา
คําถามที่ไมคาดหวังคําตอบจากผูฟ ง เปนประโยคที่มโี ครงสรางของประโยคคําถามแตมคี วามหมายเปนประโยคบอกเลา ใช
เพื่อใหผูฟงคลอยตามความเห็นของตน แนะนําหรือเพื่อขอรอง การใชคําถามวาทศิลป จึงเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหผูรับตัวบทเกิด
การฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งที่ผผู ลิตตัวบทไดถามโดยทีผ่ ูผลิตตัวบทคาดหวังคําตอบไวในใจอยูแลววาคําตอบที่ไดมาตอง
สอดคลองหรือตรงตามสิ่งทีผ่ ผู ลิตตัวบทคิดไว
อีกทั้งผูรับตัวบทตองเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามสิ่งที่ผผู ลิตตัวบทได
นําเสนอ เชน การใชคําถาม เอาไหม ทําไม ไหน ในตนประโยค ตัวบทมีการใชคําถามเชิงวาทศิลป ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 34 : นึกไมออกวาความบาบิ่นที่ดูเหมือนความกลาหาญครั้งนี้ของแมวาดชวยทําให
ภาพพจนของผูหญิงไทยในสายตาของชาวตางชาติดีขึ้นในทํานองไหน โดยเฉพาะพวกเยอรมันที่คุน
อยูกับขาวคราวที่กระฉอนของหญิงไทยขายตัว อดสงสัยไมไดวาจากนี้ไปภาพพจนของหญิงไทยคน
หนึ่งที่พวกเยอรมันกลุมนีไ้ ดรูจักนัน้ เขาจะพากันพูดถึงทํานองไหน
เที่ยวเมืองเติรก :147

จากตัวอยางที่ 34 ตัวบทใชคําถามเชิงวาทศิลป “อดสงสัยไมไดวาจากนี้ไปภาพพจนของหญิงไทยคนหนึ่งที่พวก
เยอรมันกลุมนีไ้ ดรจู ักนั้น เขาจะพากันพูดถึงทํานองไหน” ซึ่งเปนการเสนอความคิดใหผูอานไดฉุกคิดวาการที่ผผู ลิตตัวบทได
แสดงพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นตอหนาชาวเยอรมันจะสามารถลบภาพลักษณดานลบของหญิงไทยไดหรือไม หรือหาก
ภาพลักษณนั้นเปลีย่ นไป จะเปลี่ยนไปอยางไร วลี “ความบาบิ่นที่ดเู หมือนความกลาหาญครั้งนี้” แสดง
การแบงแยก
ตัวเองของผูผลิตตัวบทออกจากอัตลักษณเชิงลบของเมียฝรั่งทั่วไปเพื่อสรางอัตลักษณเชิงบวกของเมียฝรั่ง
อัตลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด ‘แมวาดเมียบียอรน’ ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน
อัตลักษณเมียฝรั่งบทความวิจยั นี้ เกิดขึ้นจากการประกอบสรางจากวาทกรรม อัตลักษณเหลานี้มีผลตอการชี้นํา
ทัศนคติและความคิดของผูค นในสังคมตอเมียฝรั่ง การนําเสนออัตลักษณในวาทกรรมนี้ มีรายละเอียดดังนี้
อัตลักษณที่ 1 การมีชีวิตสมรสทีไ่ มประสบความสําเร็จกับสามีคนไทย
วาทกรรมประกอบสรางความหมายใหเมียฝรั่งเคยผานการสมรสกับสามีคนไทยมากอน กอนที่จะตัดสินใจมาเปนเมีย
ฝรั่ง วาทกรรมประกอบสรางใหเมียฝรั่งเปนผูไ มมคี วามรับผิดชอบ ทิ้งครอบครัว ทิ้งลูกเพื่อมาแตงงานใหม สอดคลองกับ
ตัวอยางที่ 4
อัตลักษณที่ 2 การมีชีวิตทีส่ มรสทีป่ ระสบความสําเร็จกับสามีฝรั่ง
วาทกรรมประกอบสรางอัตลักษณชีวิตเมียฝรั่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสมรสกับสามีฝรั่ง ชุดความหมายเกี่ยวกับ
สามีฝรั่งมีความหมายทางบวก กลาวคือ เปนคนที่แตงงานเพราะความรักจึงดูแลเอาใจใสภรรยาทัง้ รางกาย จิตใจและการ
สนับสนุนดานอื่นๆ เพื่อใหชีวิตสมรสมีความสุข สอดคลองกับตัวอยางที่ 6-8, 17 และ 24
อัตลักษณที่ 3 ความเกีย่ วของกับอาชีพในอุตสาหกรรมภาคบริการ
วาทกรรมประกอบสรางวาเมียฝรั่งในตางประเทศมีความเกี่ยวของกับงานบริการ เชน การเปนโสเภณี มัคคุเทศก
แมบาน สอดคลองกับตัวอยางที่ 1-2, 9, 12, 15 และ 17-34
อัตลักษณที่ 4 การเปนผูที่ไดรับการศึกษาที่ดี
วาทกรรมประกอบสรางวาเมียฝรั่งเปนผูที่มีการศึกษาดี มีหนาที่การงานใหตําแหนงที่ดี มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ที่ดี สอดคลองกับตัวอยางที่ 29
อัตลักษณที่ 5 การเปนผูที่ไดรับการศึกษานอย
วาทกรรมประกอบสรางวาเมียฝรั่งเปนผูที่มีการศึกษานอย ไมสามารถใชภาษาอังกฤษไดดีแตสวนใหญสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได สอดคลองกับตัวอยางที่ 3, 5 และ 11
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อัตลักษณที่ 6 การตองทํางานเลี้ยงดูตัวเอง
วาทกรรมประกอบสรางวาเมียฝรั่งตองทํางานหาเลี้ยงตนเอง
แมวาสามีจะร่ํารวยแตกต็ องทํางานหาเลี้ยงชีวิตใน
ตางประเทศดวย ในขณะเดียวกันหนาที่ในบานก็ยังตองเปนแมบานและดูแลสามีดวย สอดคลองกับตัวอยางที่ 9-10, 13-14
และ 16
สรุป

กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเที่ยว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ
จันทร ศรีจรูญ แอนเดอร แสดงใหเห็นวิธีการประกอบสรางความเปนเมียฝรั่งในวาทกรรม กลวิธีที่พบ ไดแก 1. การเลือกใช
คําศัพท (Lexical Choices) แบงเปน 1.1) การใชคําเรียก (Terms of Address) 1.2) การใชคําขยายลักษณะเมียฝรั่ง
1.3) การใช คํ า กริ ย า 1.4) การใช น ามวลี บ อกสถานที่ 1.5) การใช น ามวลี บ อกคุ ณ สมบั ติ เ มี ย ฝรั่ ง 2. การใช มู ล บท
(Presupposition) 3. การใชอุปลักษณ (Metaphor) 4. การกลาวอาง (Claiming) 5. การใชสํานวน 6.การใชถอยคํานัย
ผกผัน (Irony) 7. การใชคําถามเชิงวาทศิลป
อัตลักษณเมียฝรั่งที่วาทกรรมประกอบสราง พบ 6 อัตลักษณ ไดแก การมีชีวิตสมรสที่ไมประสบความสําเร็จกับสามี
คนไทย การมีชีวิตที่สมรสที่ประสบความสําเร็จกับสามีฝรั่ง ความเกี่ยวของกับอาชีพในอุตสาหกรรมภาคบริการ การเปนผูที่
ไดรับการศึกษาที่ดี การเปนผูท ี่ไดรับการศึกษานอย การตองทํางานเลี้ยงดูตัวเอง จากผลการศึกษา พบวากระบวนการ
สรางอัตลักษณในตัวบท สามารถสรางทั้งอัตลักษณของตนเองและอัตลักษณของผูที่ถูกกลาวถึงคนอื่น ๆ ซึ่งใชกลวิธีการทาง
ภาษาตางลักษณะ เมื่อพูดถึงตนเอง ผูผลิตตัวบทจะใชคําเรียกวา “แมวาด” แตเมื่อกลาวถึงบุคคลที่สามซึ่งเปนผูหญิงไทยที่
แตงงานกับชาวตางประเทศจะใชคําวา “เมียฝรั่ง” กลวิธีการใชคําเรียกลักษณะนี้อาจเปนการพยายามแยกตัวออกจากอัต
ลักษณที่เกิดจากวาทกรรมกระแสหลักเกี่ยวกับเมียฝรั่งซึ่งเปนอัตลักษณดานลบ นอกจากนี้ยังใชคําขยาย “แมวาด” วา “เมียบี
ยอรน” ซึ่งสื่อวา “ผูผ ลิตตัวบทคือภรรยาของ บียอรน” ไมใช “เมียฝรั่ง” แตเปน “เมียของชายที่ชื่อบียอรน” ซึ่งแบงแยก
ตนเองออกจากเมียฝรั่งทั่วไป แมบียอรนจะเปนชายชาวตางประเทศก็ตามแตแมวาดนั้นไมใชเมียฝรั่งเหมือนคนอื่น เห็นไดจาก
ตัวบทที่ผูผลิตวาทกรรมไมเคยใชคําเรียกแทนตัวเองวา “เมียฝรั่ง” เลยแมแตครั้งเดียว จึงเปนประเด็นที่สื่ออยางชัดเจนวา “แม
วาด” กับ “เมียฝรั่ง” มิไดมีอัตลักษณดา นลบรวมกันทั้งหมด ตามที่วาทกรรมกระแสหลักหรือบริบททางสังคมวัฒนธรรมได
ประกอบสรางชุดความคิดเหลานัน้ เอาไว นอกจากนี้ อาจสื่อความวาผูผลิตตัวบทมีอัตลักษณสวนตัวที่แตกตางจากอัตลักษณ
เมียฝรั่งทั่วไปเพราะพื้นฐานครอบครัว การศึกษา หนาที่การงาน ฐานะ สถานภาพทางสังคมและการไดรับการยอมรับจาก
สังคมที่ผผู ลิตตัวบทและสามีดํารงอยูทั้งกอนแตงงานและหลังแตงงาน ในที่นี้หมายถึงสังคมไทยและสังคมนอรเวย
นอกจากนี้ กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมยังสามารถบอกลักษณะความเปนธรรมชาติของอัตลักษณไดอยางชัดเจน
ซึ่งอัตลักษณมีความลื่นไหล แปรไปตามบริบทของการสื่อสารและไมตายตัว รวมทั้งมีความหลากหลายซึ่งผูผลิต ตัวบทไดใช
กลวิธีทางภาษาในกระบวนการสรางอัตลักษณ โดยพยายามสรางอัตลักษณดา นบวกเพื่อสรางพื้นที่แสดง อัตลักษณของเมีย
ฝรั่งที่แตกตางไปจากการรับรูเ ดิมของสังคม
วาทกรรมชุดนี้จึงเปนวาทกรรมทีม่ สี วนในการสรางอัตลักษณเมียฝรั่งไวอยางหลากหลาย
ทั้งในแงที่สรางความ
แตกตางจากการรับรูเ ดิมของสังคม และสรางอัตลักษณเมียฝรั่งที่มากกวา 1 ลักษณะ แมวาการรับรูของสังคมไทยและสังคม
ตางประเทศจะตอกย้ําซ้ําเติมวาเมียฝรั่งที่เปนหญิงไทยนั้นมีอตั ลักษณดานลบมากกวาดานบวก เชน เมียฝรั่งสวนใหญมีความรู
นอย แตงงานเพื่อยกระดับฐานะหวังความร่ํารวย ฯลฯ เมียฝรั่งสวนใหญจึงถูกเหมารวมและถูกมองดวยภาพลักษณดา นลบมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพลักษณที่ถูกมองในตางประเทศ แตวาทกรรมนีม้ ีการสรางพื้นที่และจัดตําแหนงของเมียฝรั่ง
อีกสวนหนึ่งใหแตกตางไปจากเดิม แสดงใหเห็นวาอัตลักษณเดิมของเมียฝรั่งไมสามารถเปนตัวแทนของตัวตนเมียฝรั่งทั้งหมดได
กลาวคือ ผูผลิตตัวบทกําลังพยายามควบคุมการรับรูของสังคมผานกลวิธีทางภาษาตาง ๆ รวมทั้งการตัง้ ชื่อชุดวาทกรรมวา “แม
วาดเมียบียอรน” ที่สื่อวา “แมวาด” ไมใช “เมียฝรั่งทั่วไป” จึงเปนการโตแยงชุดความคิดเรื่องอัตลักษณเดิมของเมียฝรั่งตาม
การรับรูของสังคมไทยและสังคมตางประเทศ วาเมียฝรั่งบางสวนไมอาจยอมรับอัตลักษณเหลานั้นได แมจะเปน “เมียฝรั่ง” แต
ก็ไมไดมองตนเองตามที่สังคมกําหนดไว และแมวาอัตลักษณจะมีความซับซอนและเกิดจากการสั่งสมภาพลักษณ ความคิด
คานิยม ฯลฯ ของเมียฝรั่งมาตั้งแตอดีต แตเมียฝรั่งอีกสวนหนึ่งยอมมองตนเองตางออกไป ตัวตนที่มองตนเอง กับตัวตนที่คน
อื่นมองจึงเปนคนละตัวตน ดังนั้น อาจกลาวไดวาวาทกรรมชุดนี้สามารถใหขอมูลเพื่อสรางชุดความคิดที่เปนอัตลักษณดานบวก
ของ “เมียฝรั่ง” ไดชัดเจน เชน เปนบุคคลที่มีความรู มีการศึกษาดี มีหนาที่การงานดี ไดรับการยอมรับจากสังคมทั้งตนเองและ
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สามี กลาแสดงความคิดเห็นและสรางภาพลักษณที่ดีของหญิงไทยในฐานะภรรยาของชาวตางประเทศได ซึ่งทําใหเกิดมุมมองที่
ดีและแสดงภาพลักษณทดี่ ี และสรางอัตลักษณเมียฝรั่งดานบวกไดมากขึ้นกวาในอดีตและตางไปจากชุดความคิดเดิมของสังคม
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The Effect of Explicit Instruction on Acquisition of Noun Phrases
ผลของการสอนแบบชัดแจงเพื่อเรียนรูนามวลี
ปาลิดา ไชยโพธิ์
Palida Chaiyapho
วชิราภรณ กิจพูนผล
Wachiraporn Kijpoonphol
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
วัตถุประสงคของบทความวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบผลทางการเรียนรูนามวลีท่ีเปนประธานของประโยค กอนและหลังไดรับการสอนดวย
รูปแบบการสอนแบบชัดแจง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 หอง จากโรงเรียนแหง
หนึ่งในจังหวัดสุรินทร ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใชในการทดลองมีจํานวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชแบบ
แผนการวิจัยแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลัง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 แผน
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน สถิติที่ใชในการวัดขอมูล คือ paired sample t-test ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูนามวลีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการสอนดวยรูปแบบการสอนแบบชัดแจงสูงกวากอนไดรับการจัดการสอนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .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 shortterm 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 semistructured 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
Pretest
Posttest
The range of
%
%
scores
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
Posttest
16.70
27
Pretest
11.19
27
*(t=7.356, p < .01)
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t

df

Sig. (2-tailed)

7.359

26

.000
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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
Correct
Incorrect
Test item
Types of determiners
%
%
no.
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
Correct
Incorrect
Test item
Categories of adjective
%
%
no.
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
Age
Shape
Origin
Material
Purpose

17
21
18
8
20
13
15
19
22

21
19
20
21
21
16
16
11
4

77.78
70.37
74.07
77.78
77.78
59.26
59.26
40.74
14.81

6
8
7
6
6
11
11
16
23

22.22
29.63
25.93
22.22
22.22
40.74
40.74
59.26
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
Correct
Incorrect
Categories of
Test items
%
%
adjective
No.
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 & LarsenFreeman’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,

218

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

224

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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บทบาทและคุณคาของเรื่องเลาทางวัฒนธรรมกับการถายทอดเรื่องเลาสูมัคคุเทศกทองถิ่น
เพื่อการทองเที่ยวในชุมชนอาฮี ต.อาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
พยุงพร ศรีจันทวงษ
วรางคณา ทวีวรรณ
ระวีวรรณ สาริการิน
หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอบทบาทและคุณ คาของเรื่องเลาทางวัฒธรรมที่มีตอชุมชนอาฮี และการถายทอดเรื่องเลาทาง
วัฒนธรรมสูมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อการทองเที่ยวของชุมชนอาฮี ต.อาฮี อ.ทาลี่ จ.เลย สํารวจ รวบรวมขอมูลเรื่องเลาจากภาคสนาม
ขอมูลเอกสาร และปฏิบัติการถายทอดแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดเรื่องการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น แนวคิดบทบาท
ของตํานาน ผลการศึกษาพบวา ชุมชนอาฮี อ.ทาลี่ จ.เลย เปนชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในลุมน้ําเหือง ซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิม มีเรื่องเลา
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรื่องเลาดังกลาวมีลักษณะอธิบายกําเนิดของชื่อหมูบาน ชื่อวัด อธิบายความเปนมาของพระพุทธรูป
ศักดิส์ ิทธิ์ โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมและอาหารศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสะทอนใหเห็นรากเหงาของบรรพบรุษและความสัมพันธของผูคนบน
ลุมน้ําเหืองในพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงเรื่องราวกับอาณาจักรลานชาง เรื่องเลาทางวัฒนธรรมไดสรางความหมาย และ
คุณคาแกวัตถุ สถานที่สําคัญของชุมชน กอเกิดอัตลักษณชุมชน และความภาคภูมิใจของผูคนในชุมชน ดังนั้นชุมชนอาฮีจึงมีการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน หากแตทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เรื่องเลาดังกลาวไมเปนที่สนใจแกคนรุนใหม
ดังนั้นเพื่อใหมีการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน ชุมชนจึงมีการวิเคราะหและคุณคาของเรื่องเลา เลือกเฟนเรื่องเลาสําคัญ แลวนํา
เรื่องเลาไปถายทอดแกมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อใหมีการสืบทอดในคนรุนใหมและสื่อความหมายของพื้นที่ทองเที่ยวของชุมชนอยางยั่งยืน
ตอไป
คําสําคัญ: เรื่องเลา บทบาทและคุณคา การทองเที่ยวชุมชน
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

ชุมชนลุมน้ําเหือง แถบอ.ทาลี่ จ.เลย และเมืองแกนทาว สปป.ลาว ในอดีตเปนผืนแผนดินเดียวกัน และถือเปนสวน
หนึ่งของอาณาจักรลานชาง ในประวัติศาสตรผูคนทีต่ ั้งชุมชนบนสองฝงแมน้ําโขงและแมนา้ํ เหืองคือกลุมคนยุคลานชางดั้งเดิม
ดังที่สุจิตต วงษเทศ (2530 : 96,105) สันนิษฐานวา ผูคนจากดินแดนแควนลานชางเวียงจันทนจะเริม่ เคลื่อนยายเขามาสู
ดินแดนภาคอีสานอยางจริงๆ จังๆในชวงรัชกาลพญาสามแสนไทที่ครองราชยตอจากทาวฟางุมซึ่งจะอยูในชวงตนๆของสมัย
อยุธยาและยังไมแนนหนามากนัก ในระยะแรกกระจัดกระจายกันอยูในบริเวณทีเ่ รียกวา “เขตสะสม” อยางไรก็ตามแมจะเปน
เขตสะสมมากอน แตบานเมืองแถบนี้ไดมีพัฒนาการการกอตั้งชุมชนที่สําคัญของยุคลานชางมากอน กอนถึงยุคอาณานิคม
(พ.ศ. 2436) ชุมชนน้ําเหืองในแถบตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ มีชุมชนสําคัญไดแก ชุมชนอาฮี สวนชุมชนฝงตรงขามน้ําเหืองกับ
หมูบานอาฮีคือ หมูบานนาแกงมา เมืองแกนทาว สปป.ลาว ทั้งสองชุมชนไดสืบทอดเรื่องเลาและมีความสัมพันธตอกันมาตั้งแต
อดีต จวบจนถึงปจจุบัน ดังคํากลาวที่วา “เรื่องเลาในชุมชนชายแดนไทยลาว จึงมีเรื่องเลาที่ปรับเปลีย่ นตามบริบทในแตละยุค
สมัย แตยังแฝงฝงถึงความสัมพันธทางชาติพันธุ ที่มีสํานึกรวมตั้งแตอาณาจักรลานชางรวมกัน” (พรสวรรค ศิริกญ
ั จนาภรณ,
2561 : 98) ดังนั้นเรื่องเลาในหมูบานอาฮีจึงมีลักษณะของเรื่องเลาอันประกอบดวย นิทาน ตํานาน ซึ่งแสดงถึงลักษณะ
หลากหลายของเรื่องเลา สามารถจําแนกลักษณะไดดังนี้
ลักษณะของเรื่องเลาทางวัฒนธรรมของชุมชนอาฮี
กอนที่จะอธิบายถึงบทบาทและคุณคาของเรื่องเลาทางวัฒนธรรมของชุมชนอาฮี ผูเขียนบทความขออธิบายลักษณะ
ของเรื่องเลาที่สามารถเก็บรวบรวมไดจากขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนาม เพื่อชี้ใหเห็นธรรมชาติของเรื่องเลา คือ
1. อธิบายกําเนิดของชื่อหมูบาน
เนื้อหาสวนหนึ่งของเรื่องเลาในชุมชนอาฮี มีบทบาทในการอธิบายที่มาของหมูบานอาฮี ผานตํานาน
เมืองตูม ซึ่งเชื่อวาชุมชนอาฮีเคยเปนเมืองโบราณมากอน เพราะมีหลักฐานของเครื่องมือเครื่องใชโบราณจําพวกเสียมตุน
จํานวนมาก และชุมชนเชื่อวาบริเวณวัดเมืองตูม เคยเปนที่ต้ังเมือง ดังเรื่องเลา นิทานเมืองตูมที่วา ประวัติการกอตั้งหมูบาน
อาฮี นั้นมีเรื่องเลาตามตํานานวา หมูบานอาฮี ไดชื่อนี้มาจาก อาฮิ ซึ่งหมายความวาคุณอาซึ่งเปนนองของพอ ไดกินแกงแลว
ไมชอบ ภาษาเลยที่ไมชอบ ไมเอา เรียกวา ฮิ เลยกลายเปนอาฮิ และเพี้ยนมาเปนอาฮีในปจจุบัน หมูบานอาฮี ตามตํานานที่
เลามาวา มีเมือง ๆหนึ่งชื่อวาเมืองตูมมีผูปกครองชื่อพระยาสุนทรจักษ ภรรยาชื่อนางพรหมจารีไดปกครองบานเมืองดวยความ
รมเย็นเปนสุขตลอดมา ครั้งหนึ่งพระยาสุนทรจักษขับไลนางพรหมจารีออกจากเมือง เพราะพระยาสุนทรจักษนอกใจภรรยาไป
ชอบนางมัทธิสงกา แตนางมีสามีแลวชื่อทาวจันทรคราสซึ่งทั้งสองพลัดพรากกันเพราะแพแตก ทาวจันทรคราสไปขึ้นฝงที่
ปากน้ําเหืองตรงบานโคกงิ้วที่แหงเดียวกับนางพรหมจารีติดแพลอยอยู นางพรหมจารีจึงขอรองใหทาวจันทรคราสชวยสอน
วิชาอาคมใหเพื่อจะไดมาแกแคนพระยาสุนทรจักษ เมื่อเรียนวิชาสําเร็จนางจึงยกทัพมาที่ชายแดนเมืองตูมและสงหนังสือไปทา
ทายพระยาสุนทรจักษใหออกมาสูรบ พระยาสุนทรจักษก็ออกรบดวยตนเองทั้งสองสูรบกัน พระยาสุนทรจักษคิดอุบายฆานาง
โดยใชบวงบาศเสกคาถา แตไมสามารถเอาชนะนางไดจึงโกรธมาก จึงเสียทีนางใชดาบฟนคอพระยาสุนทรจักษขาด บานเมือง
ตูมจึงไมมีเจาเมืองนางพรหมจารียจึงยกเมืองตูมใหเปนของนางคําผิว ซึ่งเปนภรรยานอยของทาวจันทรคราสและพี่ชายที่อยู
บาน นาแกงมา (ฝงลาว) พี่ชายนางพรหมจารีไดใหคนนําแกงมามาใหนางพรหมจารีกิน แตนางพรหมจารีคือ อา นางบอกวา
“อาฮิกิน” (คือ อาไมกิน) คนที่อยูใกล ๆ ไดยินนางพูดวา “อาฮิกิน) จึงเรียกหมูบานนั้นวา บานอาฮิ ตอมานาน ๆ จึง
แผลงมาเปน บานอาฮี ในปจจุบัน (ประวัติบานอาฮี, 2561 จาก http://district.cdd.go.th/thali/services )
ปจจุบันนี้ ชุมชนอาฮี เชื่อวา ชื่อหมูบาน มีที่มาจากตํานานดังกลาว และหมูบานนาแกงมา ก็อยูฝงตรงขามฝงแมน้ํา
เหือง วัดเมืองตูมเปนที่ตั้งเมืองตูมที่รางไป ชุมชนทั้งสองยังไปมาหาสูเสมือนหมูบานเดียวกันและคนบานอาฮีไมเคยเรียกวาคน
ลาว แตเรียกวา “คนฟากน้ํา”
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2. อธิบายความเปนมาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัตถุศักดิ์สิทธิ์ และโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์
เรื่องเลาของชุมชนอาฮี ไดอธิบายความเปนมาของหลวงปูนาคมุจลินทวาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเลามี
ความแปลกพิสดารเหนือธรรมชาติ และกอเกิดชื่อวังน้ําที่สําคัญในน้ําเหือง เชน วังกะทัน วังกะสา เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์
การเสด็จเยี่ยมพระบางเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเชื่อวาเกิดจากหินกอนเดียวกัน ดังตัวอยางตํานานหลวงปูนาคมุจลินทและ
ตํานานวัดศิริมงคล และตํานานพระเจาเชียงยืน
มีประวัติอยูวามีหินกอนหนึ่งลอยทวนน้ําขึ้นมาจากแมนํ้าโขง ลอยทวนน้ําขึ้นมาทางน้ําเหือง ชาวบานเห็นก็เลยมา
ปรึกษากันวาจะตามไปดูกอนหินกอนนี้คือลอยทวนน้ําขึ้นมาหรือเปลา สถานที่ที่คนเฒาคนแกทานปรึกษากันก็คือที่ริมแมน้ํา
นั้น พวกทานเรียกกันวาวังสา และสุดทายก็ตกลงกันวาจะตามไปดูกอนหินดังกลาว และในที่สุดก็ตามไปทัน แตก็หินก็ยังไม
หยุดลอยทวนน้ํา ชาวบานก็เลยเอากอนหินไปกั้นไมใหกอนหินกอนนั้นไดไหลทวนไปตามน้ํา จากนั้นก็เลยชวยกันเอากอนหิน
กอนนั้นขึ้นมาจากน้ํา เลยวาจะเอามาสรางพระพุทธรูป เห็นวาหินกอนนี้มันแปลกพวกทานก็เลยเอามาผา ถาจะทําเปนพระ
นาคองคเดียวก็จะองคใหญเกินไป กลัวจะเอาไปไมไหว ก็เลยผาทําพระนาคสององค แตองคหนึ่งเกิดเสี้ยว ขางนั้นก็เลยบาง
ไป พวกทานก็เลยทําพระนาคปรกองคหนึ่ง พระบางองคหนึ่ง พระนาคก็เลยอยูวัดศิริมงคล สถานที่ที่พวกทานใชสราง
พระพุทธรูปก็เรียกนาสรางพระ พระนาคก็เลยอยูน่ีแตพระบางไมไดอยู พระบางไปอยูเมืองหลวงพระบาง ก็เลยเรียกกันวา
พระนาคเปนพี่ชายพระบาง บานอาฮีก็ถือวาในขณะนี้หลวงปูนาคก็ยังมี วัดจึงมีความเจริญรุงเรือง สมัยโบราณนั้น พอชางเขา
บาน เมื่อจะผานวัดก็ตองเอาผาคลุมหนาชาง ไมเชนนั้นชางจะตกใจ เพราะวามัน “หุง” หรือ แสงจาแสบตา จากวัดสมเงิน
เพี้ ย นมาเปน “วั ด สบเงิ น ” มาจากการประสบพบเจอ แต ค นโบราณถื อ ว า สบ/ศพ เปน ศพคนตาย ชื่ อ ไม เ ปน มงคล จึ ง
เปลี่ยนเปน “วัดสิริมงคล” และไดชื่อ “วัดสิริมงคล” มาจนถึงทุกวันนี้
(สัญญา สิทธิ, สัมภาษณ, 4 เมษายน 2561)
นอกจากนั้น ตํานานหลักแดน เปนเรื่องเลาที่อธิบายวัตถุศักดิส์ ิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยูหนาวิหารพระเจาเชียงยืน
เรื่องเลานีส้ ะทอนใหเห็นความสัมพันธของผูคนสองฝงเหือง ดังนี้
เมืองเหลากกตาล (ฝงซายแมน้ําเหือง) ไดทําสัญญาหรือทําขอตกลงกับเมืองตูมวา (ฝงขวาแมน้ําเหือง) ”ดาวเพ็กขึ้น
เพียงปลายตาลเมื่อไรใหแบกเสาหินมาเจอกันและเมื่อมาเจอกันตรงไหนใหฝงลงตรงนั้น” แตเจาเมืองเหลากกตาลเปนคนขี้โกง
จึงใหทหารหรือชาวเมืองแบกเสาหินมากอนเวลาที่ตกลงกันไวเพื่อที่หวังจะไดมีเขตเมืองเพิ่มมากกวาเจาเมืองตูมฝายเจาเมือง
ตูมทานเปนคนซื่อสัตยยึดในขอตกลงจึงแบกเสาหินมาในเวลาที่ “ดาวเพกขึ้นเพียงปลายตาล” แลวทั้งสองฝายก็ไดมาเจอกันที่
ทางขึ้นบานมั่นยืน และฝงไวตรงนั้นและหลังจากนั้นจึงยายมาอยูที่วัดสิริมงคลซึ่งการยายเสาหลักเมืองมาไวท่ีวัดแหงนี้ถือวา
เปนการยายในครั้งที่ 3 ตอมาจึงใชเปนหินรับมีดและชาวบานก็มีความเชื่อวาถาใครไดมาฝนมีดที่หลักหินแบงเขตเมืองนี้จะทํา
ใหเปนผูที่มีปญญาฉลาดหลักแหลมจึงทําใหชาวบานทั้งบุคคลธรรมดาและบุคคลที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูนั้นตางก็พากันนํามีด
มาฝนที่หลักหินแบงเขตเมืองที่วัดสิริมงคลแหงนี้
(คุณสัญญา สิทธิ.สัมภาษณ, 4 เมษายน 2561)
นอกจากตํานานหลักแดน ซึ่งเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์แลว ยังมีตํานานพระเจาเชียงยืน พระพุทธรูปสําคัญของชุมชนที่ใช
ประกอบพิธีกรรมเสี่ยงทายฟาฝน ชุมชนเชื่อวาพระเจาเชียงยืนสามารรถบันดาลฝนฟาใหได ถาใครอยากนมัสการพระเจาเชียง
ยืนใหมารวมพิธสี รงน้ําในวัน 14 เมษายน ถาไดกราบพระเจาเชียงยืนก็จะมีอายุยืน จะอยูส ุขสบาย เจาพอเชียงยืนจะเปนพระ
ที่เสียงทายได อธิษฐานแลวยกเสี่ยงทาย หลังจากงานบุญสงกรานตกจ็ ะมีพิธีสูขวัญพระเจาเชียงยืนเพื่อความเปนศิรมิ งคล
ตํานานสําคัญที่อธิบายพระธาตุสําคัญของชุมชนคือ ตํานานพระธาตุมะนาวเดี่ยว เชื่อวาสรางโดยเจาหัวมะนาว เพื่อฝงสมบัติที่
ขนมาจากเวียงจันทนแลวฝงสมบัติไวที่นี่เพราะพระธาตุศรีสองรักษสรางเสร็จกอน ตํานานมีวา
เมื่อกลาวถึงประวัติของ “พระธาตุมะนาวเดีย่ ว” ทัพทางเวียงจันทนจะไปสรางพระธาตุศรีสองรัก แตกอนจะไป ไดมี
ขอตกลงกันวา “ถาไดยินเสียงฆองดังขึ้นที่ไหน ใหหยุดทัพที่นั่น” ทัพที่ไดยินเสียงฆองก็ใหตีตอ ๆ กันมา อีกทัพหนึ่งที่มาทีหลัง
ก็มาจากทางเวียงจันทน ขนขาวของเงินทองมาเพื่อจะไปสรางพระธาตุศรีสองรัก ทัพที่มาสรางพระธาตุนี้ นําทัพโดยหลวงพอ
มะนาว ชาวบานอาฮีเรียกเจาหัวมะนาว เมื่อไดยินเสียงฆองจึงหยุดทัพที่นี่ แลวจึงวา “ไดขนขาวของเงินทองมาแลว” จึงไดพา
กันสรางพระธาตุจากขาวของเงินทองที่รับมาจากการบริจาค และความศรัทธาของคนทางเวียงจันทน เขาจึงนํามาสรางพระ
ธาตุ แตวาเจาหัวมะนาว ยังมีความประสงคที่จะไปสรางพระธาตุหลวงเวียงจันทน เขาจึง “เขว” ภาษาไทยก็คือ “เรงรีบ” คือ
รีบทําใหเสร็จ หลังจากสรางเสร็จแลวพระธาตุไมมีชื่อ ชาวบานจึงเรียก “พระธาตุเจาหัวมะนาวเขว” แลวจึงเพี้ยนเปน “พระ
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ธาตุเจาหัวมะนาวเดว” “เดว” ในภาษาไทยคือ “หนึ่ง” จึงพากันเรียก “พระธาตุเจาหัวมะนาวเดว” และภาษาทีเ่ ปนทางการ
คือ “พระธาตุเจาหัวมะนาวเดี่ยว” “เดี่ยว” ก็คือหนึ่ง
(รําไพ กาแกว สัมภาษณ, 28 เมษายน 2561)
จากตํานานดังกลาวชี้ใหเห็นวาตํานานมีบทบาทตอการอธิบายที่มาของชื่อหมูบาน ชื่อวัด ชื่อพระธาตุและพระพุทธ
รูปศักดิ์สิทธิ์ สรางความหมายใหแกวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนนับถือ สรางความหมายใหแกชื่อของหมูบาน ตลอดจนอธิบายถึง
ความหมายของพระธาตุศักดิ์สิทธ เชื่อมโยงถึงพระธาตุศรีสองรักซึ่งเปนพระธาตุสําคัญของชาวจังหวัดเลย ซึ่งผูเขียนจักได
นําเสนอบทบาทและคุณคาในหัวขอถัดไป

ภาพที่1 พระธาตุมะนาวเดี่ยว หลักแดน และ หลวงปูนาคมุจลินทร
3. ตํานานบุคคลศักดิ์สิทธิ์
ในชุมชนอาฮีนับถือผีเจานายเชนเดียวกับเมืองดานซาย และมีเรื่องเลาวาผูเจานายพระธาตุศรีสองรักและชุมชนบาน
อาฮีมีความสัมพันธตอกันในฐานะเพื่อนหรือเสี่ยว ผานตํานานเจาแสนศึก และมีเรื่องเลาในอดีตชาวบานอาฮี สามารถตอนวัว
ควายที่จะนําไปขายที่เมืองนครไทย ผานพิธีกรรมเลี้ยงปได ดังตํานานเลาวา “เจาพอแสนศึก ไปรบศึกฮอที่เชียงตุง การรบใน
สมั ย นั้น ใช ดาบเป น อาวุ ธ เหตุ ที่ไ ด ชื่อ ว า เจ า พ อแสนศึ ก นั้ น เมื่อ ไปศึก ฮ อที่ เ ชี ยงตุ ง เมื่ ออยู ใ นภาวะคั บ ขัน อยู ใ นชัย ภู มิ ที่
เสียเปรียบคือ ทางซาย ขวา ดานหลังเปนภูเขา มองขางหนาก็เห็นขาศึกเปนแสนๆ จึงตัดสินใจฮึดสู ขาศึกตายเกลื่อนเลือด
นองไปหมด เหลือตนเพียงคนเดียวเสมือนใตฟานี้ มีแสนศึกอยูคนเดียว จากนั้นก็ลงมาดื่มน้ําที่ลําธาร มาพบวาเจาแสนเมือง
เจาแหงพระธาตุศรีสองรัก เลยพูดคุยถามไถกัน จึงตกลงเปนเสี่ยวหรือเพื่อนกัน ไมมีฝายผูกแขน จึงเอาสายดาบมาผูกแขนเปน
เสี่ยวกัน”
(สัญญา สุทธิ, สัมภาษณ. 4 เมษายน 2561)
นอกจากตํานานเจาแสนศึกแลวชุมชนอาฮียังนับถือผีเจานายองคอื่นๆ ไดแก เจาอุปฮาต เจาหลักดาน เพียเพา
เพียผาบ เพียลากหางควาย เปนตน ความเชื่อในผีเจานายดังกลาวกอเกิดพิธีกรรมสําคัญคือ พิธีกรรมเลี้ยงปในเดือน 6 สราง
ความสัมพันธทางสังคมของผูคนสองฝงน้ําเหือง และเรื่องเลาตํานานผีเจานายที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับผีเจานายเมืองดาน
ซายนั้น สะทอนใหเห็นวากระบวนสรางรัฐชาติสงผลใหเรื่องราวของผีเจานายมีพัฒนาการนับถือพุทธศาสนาเปนผีที่มีชนชั้นที่
สูงกวาผีเจานายฝงลาวที่มองวายังมีการใชดอกไมและสวมเสื้อผาสีแดง ตลอดจนถือวาเปนชนชั้นนาคหรือเปนชนนั้นที่ยังไมได
นับถือพุทธศาสนา อีกทั้งผูชาวนายบานอาฮีไดปฏิเสธเจาพอทาวแกนผีลาวเขารวมกลุม ดังพบในงานวิจัยของพยุงพร นนทวิ
ศรุต (2555 : 207) ที่กลาววา การที่เจาพอทาวแกนถูกเบียดขับดวยอคติวาเปนสายน้ํา(นาค) หรือสายสีแดงนั้นคือนัยยะของ
การกีดกันพลเมืองของรัฐลาวเขากลุมสังคมพลเมืองรัฐไทย หรือไมยอมรับที่จะเปนเครือญาติกับกลุมคนลาวทั้งๆที่มีรากเหงา
จากวัฒนธรรมลานชางและมีกําเนิดจากตํานานขุนบรมดวยกัน หากมองถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับเจาพอทาวแกนดวยมิติ
อํานาจทางพุทธศาสนากับศาสนาดั้งเดิมแลวจะเห็นวากลุมผีเจานายบานอาฮี ซึ่งประกอบดวยเจาพอแสนศึก เจาพออุปฮาต
เจาพอหลักดาน มีฐานะเปนชนชั้นสูง เปนนักรบ นักปกครองและนับถือพุทธศาสนาเปนที่ตั้งมีความสัมพันธทางเครือญาติกับ
กลุมเจาแสนเมือง เจาเมืองวัง เจาองคหลวง กลุมผีเจานายเมืองดานซายผูสืบเชื้อสายเจามหาชีวิตลาว และไทยมาสรางพระ
ธาตุศ รีส องรัก นุ งห มขาวในการประกอบพิ ธีก รรม สว นกลุม ของเจา พอ ทา วแกน ถูก มองว าเปน นาค หรื อสายสีแ ดงเป น
สัญลักษณของชนพื้นเมืองผูนับถือศาสนาผีหรือศาสนาดั้งเดิมเพราะนาคเปนบุคคลผูไมสามารถบวชไดในพุทธศาสนาซ้ํายังถูก
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มองวาเปนชนชั้นต่ํา จึงไมยอมรับใหเขากลุมดวย ขณะเดียวกันหากมองในมิติทางประวัติศาสตรจะเห็นวาพลเมืองในชุมชน
ชายแดนแถบนี้เมื่อครั้งอดีตคือพลเมืองของรัฐเดียวกันแลวถูกแบงแยกกลายเปนพลเมืองของสองรัฐชาติ พลเมืองฝงซาย
กลายเปนพลเมืองรัฐลาวซึ่งมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม ขณะที่พลเมืองฝงขวากลายเปนพลเมืองรัฐไทยมีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข ดวยความแตกตางในมิติทางดานการเมืองการปกครองทําใหพลเมือง
ทั้งสองประเทศถูกแบงแยกความแตกตาง “เปนเขา” และ “เปนเรา” เรื่ อ งราวความเชื่ อ ในเรื่ อ งผี เ จ า นาย “เจ า เพี ย พาก”
ชุมชนอาฮีไดเลือกเปนฐานหนึ่งในเสนทางทองเที่ยวชุมชนของชุมชนอาฮี
4. พิธีกรรมและอาหารศักดิ์สิทธิ์
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนอาฮีที่สําคัญคือ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปของผีเจานาย ซึ่งมีหลายองค องคหลัก
ไดแก เจาแสนศึก เจาหลักดาน เจาอุปฮาต เพียเพา เพียพาก ซึ่งชุมชนไดประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปกอนฤดูกาลทํานา ทําไรโดย
การเซนไหวดวยควายซึ่งถือเปนสัตวใหญ จะประกอบพิธีกรรมในเดือน 6 ในการประกอบพิธี ไดมีพี่นองชาวลาวเขามารวม
พิธีกรรมดวย นอกจากนั้นความโดดเดน ในวัฒนธรรมอาหารของบานอาฮีคือ บริเวณน้ําเหืองในแถบบานอาฮีจะมีไคน้ํ า
(สาหรายคลายเมืองหลวงพระบาง) ซึ่งแตกตางจากชุมชนอื่น ชุมชนเชื่อวาไคน้ํา ไดถูกนํามาโดยหลวงปูนาคมุจลินท ดังตํานาน
ที่วา
“แตกอนพระนาคและพระบางจะเสด็จหากัน ถาพระนาคคิดถึงพระบาง พระนาคก็จะเสด็จไป ถาพระบางคิดถึงพระ
นาค พระบางก็จะเสด็จมา การเสด็จนั้นก็คือการลองหนหรือเหาะแกว ดวงแกวจะมีขนาดเทากับลูกมะพราว แสงจากดวงแกว
นั้นก็พ่งึ จะหายไปประมาณ 10 กวาปมานี้ชาวบานก็ไมเห็นอีกเลย ชาวบานเชื่อวาพระนาคเปนดวงแกวเสด็จไปหานอง ถามา
จากทางนั้น คนเฒาคนแกจะกลาววาพระบางมาหาพระนาคแลว ถาจากทางนี้ไปทางนั้นกลาววาพระนาคมาหาพระบางแลว
เมื่อไปหานองแลว พระนาคไดลงอาบน้ําที่แมน้ําโขงก็เลยเจอไคหรือไคน้ําก็เลยนําไคพาดบามาดวย ทานวาจะเอามาฝาก
ลูกหลานบานอาฮี ไคน้ํามีอยูที่บานอาฮีและหลวงพระบางจนถึงตอนนี้ ไคหรือไคน้ําจะคลายเทาแตไมใชเทาจะเปนเสนไหม
นิ่ม ๆ ไคคือของฝากจากหลวงปูนาคลูกหลานบานอาฮีไปอยูที่ไหนขอใหไดกินไคน้ําปละครั้งถือวาดีเพราะพระนาคเอามาฝาก
จากหลวงพระบาง”
(สัญญา สิทธิ, สัมภาษณ, 4 เมษายน 2561)
ลักษณะของเรื่องเลาดังกลาวเปนการอธิบายที่มาของชื่อหมูบาน ชื่อสถานที่ ชื่อวัตถุสําคัญ โบราณสถานสําคัญของ
ชุมชน ตลอดจนบุคคลศักดิ์สิทธิ์ เปนรองรอยที่ชี้ใหเห็นความสัมพันธของผูคนทั้งสองฝงน้ําเหือง เปนที่นาสังเกตวาเรื่องเลา
เหลานี้เริ่มหายไปจากวัฒนธรรมการเลาเรื่องในครอบครัวโดยเฉพาะคนรุนใหมซึ่งเพิกเฉลย ละเลยตอเรื่องเลาโดยมองวาเรื่อง
เลาเหลานี้ไมทันสมัย งมงาย ไรสาระ ดวยเห็นวาเปนเรื่องที่ไมสามารถพิสูจนไดดวยวิทยาศาสตร ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ
วัฒนธรรมในครอบครัว และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งมีความแตกตางจากอดีต ในชนบทเด็กๆ มักจะมานั่งลอมวงฟง
นิทานจากผูสูงอายุ แตปจจุบันสื่อสมัยใหมและระบบการศึกษาทําใหเด็กและเยาวชน ไมสนใจในเรื่องเลาดังกลาว สอดคลอง
กับงานวิจัยของพยุงพร นนทวิศรุต และคณะ (2557 : 153) ที่พบวาสังคมชนบทมีความเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชน และวัย
ทํางาน ไมสนใจภูมิปญญาทองถิ่นเพราะระบบการศึกษาและชีวิตความเปนอยู ดังความวา “จากสภาพปญหาการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่คนในวัยทํางานในชุมชนไมเห็นคุณคา เพราะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยใหความสําคัญ
กับการทํามาหากิน หรือการงานอาชีพที่พึ่งพาระบบเกษตรนั้นไมเพียงพอตอการยังชีพในครอบครัว จึงตองมีอาชีพเสริม เชน
การรับจาง ในชีวิตประจําวัน ก็เรงรีบไปทํางานแขงเวลาอันจํากัด ไมมีเวลาดูแลและถายทอดภูมิปญญาใหบุตรหลาน จึง
ปลอยลูกหลานอยูกับผูสูงอายุ หรือ สื่อในโลกสมัยใหม ประกอบกับเด็กและเยาวชนในปจจุบันมีวิถีชีวิตสวนใหญอยูในระบบ
โรงเรียน ในวันหยุดตางๆ ผูปกครองก็ไมไดดูแล หรือใหรวมกิจกรรมในเรือกสวนไรนาเชนในอดีต เมื่อภูมิปญญาทองถิ่นไมได
รับการถายทอดจากรุนสูรุน และความสัมพันธของคนในครอบครัวที่เริ่มหางเหิน ไมมีการถายทอดหรือเรียนรูรวมกันระหวาง
พอ แม ปู ยา ตา ยาย เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอความสัมพันธทําใหชองวางระหวางวัยเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันภูมิปญญา
ทองถิ่นก็ไมไดรับการถายทอดดวย” ดังนั้น เรื่องเลานิทาน ตํานาน ซึ่งเปนภูมิปญญาดานวรรณกรรมก็เริ่มหายไปดวยเชนกัน
แตอยางไรก็ตามเรื่องเลานิทาน ตํานาน ในชุมชนอาฮี ยังคงเลากันในกลุมของผูสูงอายุและผูสนใจทั่วไป และเรื่องเลาก็ไดถูก
นํามาเพื่อการทองเที่ยวสรางคุณคา มูลคาไดอีกทางหนึ่ง
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บทบาทและคุณคาของเรื่องเลาทางวัฒนธรรม
ลักษณะของเรื่องเลาตํานานทั้งสี่ประเภทดังกลาวขางตน เมื่อวิเคราะหดวยแนวคิดในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น
แนวคิดทางคติชนวิทยา และแนวคิดเรื่องการสรางความหมาย จะพบวา เรื่องเลาไดทําหนาที่และมีคุณคา 3 ดาน ดังนี้
1.สะทอนใหเห็นรากเหงาของบรรพบรุษชาวอาฮีเชื่อมโยงเรื่องราวกับอาณาจักรลานชาง ตลอดจน และความสัมพันธ
ของผูคนบนลุมน้ําเหืองบนพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกัน
ตํานานหลวงปูนาคมุจลินทรที่กลาวถึงการอางความเปนพี่นอง การสรางที่มาจากหินกอนเดียวกัน และการเสด็จไป
เยี่ยมเยือนพี่นองกับพระบาง มีนัยยะถึงการเชื่อมโยงถึงพระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของผูคนในยุคลานชาง ซึ่งประดิษฐาน
อยูที่เมืองหลวงพระบาง ไดสะทอนใหเห็นรอยรอยความคิดและความเชื่อถึงศูนยกลางอํานาจในยุคลานชางซึ่งผูคนในแถบนี้อยู
ภายใตอาณาจักรหลวงพระบาง นั่นคือสํานึกทางชาติพันธุที่สื่อสารผานตํานานดังกลาว ดังที่ ปฐม หงษสุวรรณ (2550 : 3)
กลาววาตํานานเปนเรื่องเลาศักดิ์สทิ ธิ์ (The sacred narrative) เปนเรื่องเลาเหนือธรรมชาติ มีความเกี่ยวของกับความเชื่อและ
ศาสนาของกลุมชน เพราะเปนถอยคําศักดิ์สิทธิ์เปนการแสดงออกถึงความศักดิ์สิทธิ์ และการศึกษาตํานานก็สามารถชักนําไปสู
การศึกษาความหมายหรือนัยที่ซอนเรนอยูในเรื่องเลาไมวาจะเปนสัญลักษณของตํานานหรือพิธีกรรม ตํานานจึงเปนระบบการ
สื่อสารแบบหนึ่งที่สามารถทําใหเราเขาใจหรือมองเห็นมิติวัฒนธรรมของมนุษยในแตละกลุมชนและสังคม
ดังที่กลาวในตอนตนแลววา ผูคนในแถบลุมน้ําเหืองไดอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางดังนั้นจึงมีสํานึกผานตํานาน
อันเปนสัญลักษณหรือรองรอยที่สะทอนใหเห็นความคิดที่ฝงลึกในจิตใจของชุมชน ดังขอความที่วาตํานานมีบทบาทในการ
อธิบายกําเนิดและอัตลักษณของกลุมชน (myth of origin) และสถานภาพของคนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมดั้งเดิมหรือ
สังคมประเพณีทั่วโลก มีเรื่องเลาในรูปของตํานานปรัมปราที่สมาชิกในสังคมนั้นๆ ใชอธิบายวาตนเปนใคร มีกําเนิดอยางไร มี
การจัดสังคมในรูปสายตระกูลที่สมาชิกในตระกูลเชื่อวาสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษรวมกัน โดยนัยนี้ตํานานจึงเปนสิ่งที่ใช
บอกอัตลักษณของกลุมชนหรือชาติพันธุ (ศิราพร ณ ถลาง. 2552 : 366-378) ดังนั้นหากมองผานตํานานหลวงปูนาคมุจลินทร
นั่นแสดงใหเห็น วาผูคนในชุมชนอาฮียังมีคงมีค วามสํานึกวารากเหงาของตนเองเปนชาวหลวงพระบาง ซึ่งสอดคลองกั บ
ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน การอพยพโยกยาย รวมถึงอัตลักษณทางดานภาษา และถึงแมวากระบวนการสรางรัฐชาติจะ
พยายามแยกชุมชนสองฝงเหืองออกจากกันแตสายสัมพันธทางเครือญาติ ลักษณะรวมทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความ
เชื่อ ทําใหผูคนบริเวณชุมชนชายแดนไทย-ลาวไปมาหาสูกันโดยที่มิติทางพรมแดนทางรัฐศาสตรมิไดเปนอุปสรรคแตอยางใด
แตกลับมีรูปแบบความสัมพันธที่หลากหลายขึ้นอยูกับสถานการณ ดังที่เติม วิภาคยพจนกิจ (2542 : 270) กลาววา รกราก
เมืองเลยเดิมคงสืบเชื้อสายมาจากชาวหลวงพระบาง เพราะลัทธิประเพณีตลอดจนสําเนียงภาษาเหมือนกับชาวหลวงพระบาง
ทุกอยาง
สวนตํานานเมืองตูม เนื้อหามีลักษณะของนิทาน ซึ่งชี้ใหเห็นภูมิปญ
 ญาในการเลานิทาน ตํานาน แลวเชื่อมโยงชื่อบาน
นามเมืองในพื้นที่ลุมน้ําเหือง ชี้ใหเห็นความสัมพันธของผูคนในพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกัน เชน บานอาฮี เชื่อบานเปนที่อยูของอา
(นองของพอ) สวนบานนาแกงมา เปนที่อยูของพี่ชาย (ทาวจันทคาด) ทั้งสองมีการแบงปนอาหารในฐานะญาติพี่นอง ชี้ใหเห็น
ความสัมพันธทางชาติพันธุ ดังคํากลาวที่วา ตํานานไดพยายามอธิบายกําเนิดของพื้นที่กายภาพของภูเขา แมน้ํา พื้นที่ของ
เมือง ตลอดจนความเปนมาของมนุษยในโลก แสดงใหเห็นวามนุษยมีความผูกพันกับพื้นที่กายภาพหรือผูกพันกับธรรมชาติ
พยายามปรับตัวเขากับธรรมชาติ ซึ่งศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 23-24) เรียกวาภูมิวัฒนธรรม (cultural landscape) ซึ่ง
หมายถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร (Geogarphical landscape) ในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เชน ปาเขาลําเนา
ไพร ทองทุง หนองบึง แมน้ําลําคลอง หรือปากอาวชายทะเล อันสัมพันธกับการตั้งถิ่นฐานของผูคนในทองถิ่น จนเปนที่รูจัก
รวมกัน และมีการกําหนดนามชื่อเปนสถานที่ตางๆ ใหเปนที่รูจักรวมกันในลักษณะแผนภูมิหรือแผนที่เพื่อสื่อสารถึงกัน โดย
สรางเปนตํานาน (myth) ขึ้นมาอธิบายถึงความเปนมาและความหมายความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม และสอดคลองกับ คํากลาวที่วาในการอธิบายสิ่งแวดลอมที่ชุมชนตั้งอยูนั้น เกิดจากภูมิปญญาและจินตนาการของ
มนุษยที่จะสรางคําอธิบายขึ้นมาสําหรับสื่อสารและสรางความเขาใจเดียวกันเปนพื้นฐาน จําเปนที่จะตองมีการกําหนดชื่อหรือ
นามของพื้นที่ใดๆโดยอาศัยหรืออางอิงกับองคความรูชุดตางๆขึ้นมากํากับเอาไว ทั้งที่เปนเหตุการณทางประวัติศาสตรและ
ประสบการณที่ประสบ หรือจากรูปลักษณะทางกายภาพของตัวมันเอง (เธียรชาย อักษรดิษฐ, 2552 : 85) เรื่องราวความ
สัมพันธทางชาติพันธุยังปรากฏในตํานานของเจาแสนศึก ซึ่งเปนเพื่อนกับเจาแสนเมืองแหงเมืองดานซาย และชาวบานสามารถ
ตอนฝูงวัวควายผานพิธีเลี้ยงปไดซึ่งไมผิดตอคํากลาวที่วา “คนในหามออก คนนอกหามเขา” นั่นแสดงวา ชาวบานอาฮีคือเครือ
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ญาติเดียวกันกับชาวดานซาย และตํานานพระธาตุมะนาวเดี่ยวที่เชื่อมโยงศูนยกลางอํานาจทางศาสนา หรือพระธาตุศรีสองรัก
โดยเชื่อวา เปนที่ฝงสมบัติที่จะไปสรางพระธาตุศรีสองรัก
อยางไรก็ตาม เรื่องเลายังแฝงนัยยะอคติทางชาติพันธุ ผานเรื่องเลาหลักแดน อาจเปนไปไดวาหลังจากที่แมน้ําเหือง
แบงแยกพรมแดน ในป 2438 ทําใหผูคนสองฝงมีความเปนอื่นตอกัน อีกฝายหนึ่งเปนพลเมืองไทย และพลเมืองลาว ตาม
กระบวนการสรางรัฐชาติ จึงมีเรื่องเลาที่เสมือนการมีอคติหรือตําหนิอีกฝายหนึ่งวาไมมีความซื่อสัตย ลักษณะของเรื่องเลาที่
แฝงไวดวยอคติหลังกระบวนการสรางรัฐชาติในพื้นที่ลุมน้ําเหือง สอดคลองกับงานวิจัยของ พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ ( 2561
: 84) พบวา ตํานานพระแกวอาสาในมุมมองของผูคนในชุมชนทาลี่ เห็นวา “พระแกวอาสาเปนขาสองเจาบาวสองนาย อาสา
ใหแกฝายไทย และฝรั่งเศส สรางความไมไววางใจ หากไมมีพระแกวอาสาเมืองแกนทาวจะไมแตก” ดวยกระบวนการสรางรัฐ
ชาติ ดังคํากลาวที่วา “รัฐไทยประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางสํานึกประวัติศาสตร “ทองถิ่น” ในกรอบประวัติศาสตร
ชาติ คือสามารถเชื่อมผูคนในทองถิ่นใหเกิดความสํานึกรักและหวงแหนแผนดินของตนเองที่เชื่อมตอกับแผนดินสวนกลางอยาง
เปนเนื้อเดียวกัน พรอมกับมีความรักชาติไทยโดยรวมเปนอยางมาก” (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2548 : 2559) และสอดคลอง
กับขอความที่วา ชายแดนเปนพื้นที่ของการผลิตความหมาย พื้นที่ของการตีความถอดรหัส และปะทะขัดแยงทางวัฒนธรรม
ประสบการณในชีวิตประจําวันของผูคนตามแนวชายแดนผนวกประสานผูคนเหลานั้นใหเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติ และใน
ขณะเดียวกันก็ผลักไสและกีดกันคนเหลานั้นออกไปในฐานะเปนคนอื่น (ยศ สันตสมบัต,ิ 2551 : 59) เชนเดียวกันผูคนเมืองลุม
น้ําเหืองในยุคอาณาหลังอาณานิคม แมมีรากเหงาในถิ่นกําเนิดและเปนเครือญาติชาติพันธุเดียวกันแตก็รูสึกถึงความเปนอื่นตอ
กัน
2. เรื่องเลาทางวัฒนธรรมไดสรางความหมาย และคุณคาแกวัตถุ สถานที่สําคัญของชุมชน สรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
เปนที่ยอมรับวาเรื่องเลาทางวัฒนธรรมมีบทบาททําใหพื้นที่กายภายและวัตถุธรรมชาติ หรือ ธรรมดา กลายเปนวัตถุ
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีความศักดิ์สิทธิ์ กลายเปนวัตถุที่มีความหมาย มีคุณคา และกอเกิดมูลคา ดังเชน หินหลักแดน หากไม
มีเรื่องเลาตํานานหลักแดน ก็เปนเพียงหินธรรมดา ไมมีคุณคาตอชุมชน เชนเดียวกันหลวงปูนาคมุจลินทร หากไมมีเรื่องเลา
ความอภินิหารการลอยทวนน้ํา เรื่องราวการเสด็จไปเยี่ยมพระบาง ก็เปนเพียงพระพุทธรูปธรรมดา หรือ ตํานานพระเจาเชียง
ยืน เรื่องราวอภินิหารการเสี่ยงทาย ตลอดจนพิธีสรงน้ําพระเจาเชียงยืนซึ่งมีเพียงหนึ่งวันในรอบหนึ่งป และพิธีกรรมบายศรีสู
ขวัญ สงผลใหพระเจาเชียงยืนเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
เมื่อผูคนในชุมชนอาฮี เขามารวมพิธีสรงน้ําพระเจาเชียงยืน รวมพิธีเลี้ยงปของเจาพอแสนสึก ของชุมชนทําให
กอเกิดสํานึกรวมในความเปนกลุมชนเดียวกัน มีความสามัคคี ดังคํากลาวที่วา“พิธีกรรมและสัญลักษณตางๆ ของโลกความ
ศักดิ์สิทธิ์คือตัวแทนที่เปนรูปธรรมของความเปนไปของสังคมในชีวิตประจําวันมนุษยเราอาจจะมีชีวิตอยูโดยไมจําเปนตอง
สําเหนียกถึงความเปนกลุมเปนกอน เปนพวกเดียวกันของผูคนที่พบปะติดตอดวย แตในพิธีกรรม บรรยากาศและสัญลักษณใน
พิธี ทําใหความเปนพวกเดียวกันตกผลึกเกิดความสํานึกในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สืบสายโลหิตมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน
และมีชะตาชีวิตอยูรวมกัน โลกศักดิ์สิทธิ์จึงเปนเสมือนสองดานของเหรียญเดียวกันที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตของกลุม ”
(Emile Durkheim, 1915 ; อางอิงจาก ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, 2548 : 4) นอกจากนั้น เรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับ
ผีเจานายซึ่งเมื่อถึงวันพระหรือวันเลี้ยงป จะมีขอหามหรือคลําบาน นั่นชี้ใหเห็นวา เรื่องราวความเชื่อดังกลาวมีบทบาทตอการ
จัดระเบียบทางสังคมในชุมชน ถือเปนฮีตปฏิบัติเดียวกัน
3. สรางอัตลักษณของชุมชน และความภาคภูมิใจของผูคนในชุมชน นําไปสูการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและสราง
ผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว
ชุมชนอาฮีมีความภาคภูมิใจในเรื่องเลาและตํานานที่บรรพบุรุษไดสรางสมไว ตลอดจนภาคภูมิใจในชื่อบานนามเมือง
ซึ่งมีท่มี าจากเมืองตูม ภูมใิ จในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีแหงเดียวในชุมชนอาฮี ภูมิใจในประเพณีแหตนดอกไม และภูมิใจใน
วัฒนธรรมอาหารซึ่งมีเฉพาะน้ําเหืองบริเวณหมูบานอาฮีเทานั้น นั่นคือ ไคน้ําเหือง ซึ่งไคน้ําเหืองมีเรื่องเลาเชื่อมโยงกับพระ
นาคมุจลินท สงผลใหเปนอาหารที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังขอความที่วา “ไคคือของฝากจากหลวงปูนาคลูกหลานบานอาฮีไปอยูที่ไหน
ขอใหไดกินไคน้ําปละครั้งถือวาดีเพราะหลวงปูนาคเอามาฝากจากหลวงพระบาง” มาชุมชนอาฮีตองไดกิน “ไคน้ํา” ชุมชนได
พัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลิตภัณฑในนามวา “ไคโคเล” โดยนํามาตากแหง ปนละเอียดผสมปลาแหงและงา ทําใหมี
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รสชาติอรอย มีคุณคาทางอาหาร กลายเปนของฝากสําคัญของชุมชน ตลอดจน นําไคมาผสมกับไขเจียว ปามไข กลายเปนอัต
ลักษณหนึ่งของชุมชน
เรื่องราวความภูมิใจ และมีอัตลักษณเฉพาะซึ่งแตกตางจากชุมชนอื่น ชุมชนจึงไดนําเรื่องเลาเกี่ยวกับชื่อบานนาม
เมือง วัตถุศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม ประเพณี ไปสูการทองเที่ยวชุมชนโดยชุมชน โดยนําเรื่องเลามาอธิบายใหแกนักทองเที่ยวไดซึม
ซับ สัมผัสเรื่องราว ซึ่งชุมชนไดดําเนินการอยางจริงจังมาประมาณ 5 ป และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เชน ททท.
อพท.เลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย และ สกว.ฝายทองถิ่น ชุมชนไดจัดทําเสนทางทองเที่ยว โดย
เริ่มจาก “วัดศิริมงคล (ฟงตํานานเมืองตูม ตํานานบานอาฮีและ วัดศิริมงคล) นมัสการพระธาตุมะนาวเดี่ยว ฟงเรื่องเลาหลัก
แดนและ นมัสการหลวงปูนาคมุจลินทร เสร็จแลวชมศูนยศึกษาเสียมตุน นมัสการหิ้งเจาเพียพาก ผีเจานายศักดิ์สิทธิ์ เสร็จแลว
ชมพิพธิ ภัณฑทอ งถิ่นบานมั่นยืน ชมวัดเมืองตูมและรับประทานอาหารทองถิ่นที่สวนมั่นยืน) นอกจากนั้นในชวงวันสงกรานต
ชุมชนบานอาฮี มีประเพณีสําคัญคือ แหตนดอกไมและสรงน้ําพระเจาเชียงยืนอีกดวย
การนําเรื่องเลาทางวัฒนธรรมไปสูมัคคุเทศกทองถิ่น
สืบเนื่องจากการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเนนการมีสวนรวมของชุมชนไดเริ่มตนจากกลุมโฮมสเตย
โดยมีอ.รําไพ กาแกว และแมเสลี่ยง สิทธิ์เทียมทอง ตลอดจนชาวบานอาฮี เจาของพิพิธภัณฑบานมั่นยืน ไดเปดโฮมสเตยและ
แหลงทองเที่ยว แตปญหาพบวากลุมคนที่เขามาจัดการทองเที่ยวสวนใหญเปนผูสูงอายุ บุคคลที่เลาเรื่องมีเพียง 2-3 คน ทําให
เกิดปญหาเมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาพรอมกันเปนจํานวนมาก ความยั่งยืนของการทองเที่ยวโดยชุมชนจําเปนตนมีบุคคลหลาย
วัย เขามาดําเนินการ ดังนั้น ชุมชนรวมกับหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได
จัดทําโครงการ “การถายทอดเรื่องเลาทางวัฒนธรรมสูมัคคุเทศกทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวในชุมชนอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัด
เลย” โดยมีเปาหมายเพื่อใหเยาวชนและผูสนใจไดรับฟงเรื่องเลาจากปราชญทองถิ่น และมีการฝกปฏิบัติการเพื่อใหสามารถ
ถายทอดเรื่องเลาแกนักทองเที่ยวได ดังนั้นชุมชนจึงไดมีการวางแผนรวมกันดําเนินการฝกปฏิบัติมัคคุเทศกทองถิ่นดังนี้
1.จัดเวทีระดมความคิดเห็นในกลุมปราชญทองถิ่น คณะกรรมการทองเที่ยวชุมชน เพื่อคัดเลือกเรื่องเลาสําคัญและ
จําเปนตอมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 15 คน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ วัดศิริมงคล ในเวทีการประชุมกลุม ไดวิเคราะห
และตรวจสอบเรื่องเลาที่ไดเคยพิมพหรือเคยเผยแพรมากอน พบวามีความขัดแยงในทางขอมูลและหลักฐานคือ ตํานานพระ
ธาตุมะนาวเดี่ยว ขอมูลทีเ่ คยเผยแพรคือ เปนพระธาตุที่พระเจาสุนทรจักษ สรางเพื่อเปนอนุสรณแกนางพรหมจารี ในตํานาน
เมืองตูม ชุมชนเชื่อวาไมนาจะเปนขอมูลที่ถูกตอง จึงไดนําเรื่องพระธาตุมะนาวเดี่ยวมาพิจารณาและเห็นวาควรจะนําตํานานนี้
เผยแพรจึงเหมาะสมกวา หลังจากคัดเลือกเรื่องเลาที่ถูกตอง เหมาะสมแลว ขั้นตอนตอไปคือการถายทอดใหแกเยาวชน
และผูสนใจจํานวน 20 คน และฝกปฏิบัติการเลา ทดลองนําชมจริง เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561. สรุปผลการประเมินอยูใ น
ระดับดี และเห็นวาโครงการนี้เปนเรื่องใหมสําหรับเยาวชนในทองถิ่น ซึ่งขาดทักษะการพูดและไมเคยไดรับฟงและถายทอด
เรื่องราวของชุมชนมากอน จําเปนตองไดรับการพัฒนาในเชิงเนื้อหาสําหรับมัคคุเทศกตอไป

ภาพที่2 กิจกรรมเวทีสนทนา กิจกรรมถายทอดเรื่องเลา และการทดลองปฏิบัติการ
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เรื่องเลาทางวัฒนธรรมของชุมชนอาฮีเรื่องเลาดังกลาวมีลักษณะอธิบายกําเนิดของชื่อหมูบาน ชื่อวัด ผานตํานาน
เมืองตูม อธิบายความเปนมาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ผานตํานานหลวงปูนาคมุจลินทและพระเจาเชียงยืน โบราณสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ ผานตํานาน ตํานานพระธาตุมะนาวเดี่ยว พิธีกรรมและอาหารศักดิ์สิทธิ์ ผานเรื่องเลาเจาแสนศึกและไคน้ํา เรื่องเลา
ดังกลาว ซึ่งสะทอนใหเห็นรากเหงาของบรรพบรุษและความสัมพันธของผูคนบนลุมน้ําเหืองบนพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกัน และ
เชื่อมโยงเรื่องราวกับอาณาจักรลานชาง ตลอดจนเมืองดานซาย เรื่องเลาทางวัฒนธรรมไดสรางความหมาย และคุณคาแกวัตถุ
สถานที่สําคัญของชุมชน กอเกิดอัตลักษณรวมของชุมชน และความภาคภูมิใจของผูคนในชุมชน ดังนั้นชุมชนอาฮีจึงมีการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บริหารจัดการโดยกลุมโฮมสเตย หากแตทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี
เรื่องเลาดังกลาวไมเปนที่สนใจแกคนรุนใหม ดังนั้นเพื่อใหมีการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน ชุมชนจึงมีการวิเคราะหและ
คุณคาของเรื่องเลา เลือกเฟนเรื่องเลาสําคัญ แลวนําเรื่องเลาไปถายทอดแกมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อใหมีการสืบทอดในคนรุนใหม
และสื่อความหมายของพื้นที่ทองเที่ยวของชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
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แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มตี อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
Guidelines for Promoting Multi-Parties' Participation in Their Cultural Tourism
Organized in Mae-Ngon Watershed Area, Fang District, Chiangmai Province
พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
หลักสูตรการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1 ) บทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมแมน้ํางอน
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 2) ความตองการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมแมน้ํางอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม และ 3) แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมแมน้ํางอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีวิธีการศึกษาจากการคนควาตํารา เอกสาร งานวิจัย รวมถึงการสังเกตการณ การจัดประชุม การสัมภาษณเชิงลึก
ดวยแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง จํานวน 108 ราย และ แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 557 ราย ที่เปนภาคีที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก ภาคีสถาบันศึกษา ภาคีศาสนสถาน ภาคีภาครัฐ ภาคีเอกชน
ภาคีผูนําประชาชน และภาคีประชาสังคม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ขอมูลเชิงปริมาณ
ใชคา ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ละคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลชิงคุณภาพใชวิธีนําเสนอขอมูลดวยการวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา บทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมแมน้ํางอน อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม มีบทบาทนอยลงตอการสรางความรวมมือ และการใหอํานาจตัดสินใจ ทั้งนี้ในระดับการสรางความรวมมือ พบวาการอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมทองถิ่นมีสัดสวนสูงสุด ขณะที่การวางแผนเพื่อการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
สัดสวนต่ําสุด สําหรับ ความตองการการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมแมน้ํางอน อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ภาคีตองการมีสวนรวมมากตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน ทั้ง 3 ระดับ
อันประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการติดตามผล ทั้งนี้ในระดับการมีสวน
รวมกับการปฏิบัติ พบวาการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่การมีสวนรวมกับการวางแผน
พบวาการวางแผนแบงปนผลประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คําสําคัญ พหุภาคี การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บทบาทการมีสวนรวม ความตองการมีสว นรวม
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 MaeNgon 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

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวในระดับประเทศ ดวยทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนเมือง รวมถึงชาวเขาเผา
ตางๆ ดังสอดคลองกับ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว (2552) ไดกลาวถึงจังหวัดเชียงใหมวามีจุดเดนใน
เรื่องของความสะดวกในการเดินทาง ไมวาจะเปนทางอากาศ หรือทางบก มีสินคาดานการทองเที่ยวและแหลงเลือกซื้อสินคา
หลากหลาย มีที่พักเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว สามารถเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวไปยังจังหวัดตาง ๆ ไดงาย โดย
แหลงทองเที่ยวจะแบงออกเปนการทองเที่ยวที่มีลักษณะเชิงวัฒนธรรมประเพณี และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ลุมน้ําแมงอน เปนลุมน้ําสาขายอยของลุมน้ําแมฝาง โดยมีขอบเขตครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร
หรือ 65,705 ไร สภาพพื้นที่ลุมน้ําแมงอนเปนภูเขาสูง ที่ราบสลับเนินเขาและเปนหุบเหวลึกซึ่งเกิดจากการกระทําของ
กระแสน้ํากัดเซาะจากปริมาณน้ําฝนที่มากจึงมีอัตราการพังทลายของดินที่สูง (กลุมกิจการและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ, 2552) จนเปนเหตุใหเมื่อ 3 ปกอนเกิดเหตุการณน้ําปาไหลถลมเขาทวมบานเรือนราษฎร สงผลใหเกิดความ
เสียหายในพื้นที่บานยาง ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม
เหตุการณครั้งนั้น นอกจากสรางความเสียหายใหกับบานเรือนพื้นที่สวนไรนาของชาวบานแลวยังทําใหโรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปของดอยคํา ไดรับความเสียหายไปดวยภายหลังเหตุการณน้ําทวม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี องคประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ไดเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบปญหา ณ บานยาง พระองคทรงรับสั่งใหมูลนิธิชัยพัฒนา
เขาใหการสนั บสนุ นเรื่ องการสรางสะพาน และปรับ ปรุง แหลง น้ํา ควบคูไปกับการดํ าเนิ นงานของหน วยงานที่ เกี่ย วขอ ง
นอกจากนี้ยังทรงมีรับสั่งเรื่องการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปของ โครงการหลวงและพระราชทานแนวทาง เกี่ยวกับ
การ ฟนฟูสภาพปาไม การจัดที่ทํากันแกราษฎรการจัดโซนนิ่ง และสงเสริมการปลูกหญาแผก เพื่อชวย อนุรักษดินและน้ํา
การนี้สํ านั กงานทรั พย สินส วนพระมหากษั ตริ ยจึง มีโ ครงการพลิ กฟ นโรงงานหลวงอาหารสํา เร็ จรู ป ให กลั บมา
เหมือนเดิม และยังเพิ่มเติมการกอสรางพิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) บนพื้นที่เดิมดวยคุณคาทางประวัติศาสตร และความ
ทรงจํ า ต า งๆที่ เ กิด ขึ้ น ในโรงงานหลวงฯ รวมทั้ ง ชุ มชนโดยรอบ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี จึ ง มี
พระราชดําริใหพัฒนาพื้นที่แหงนี้ใหเปนแหลงการเรียนรูในรูปแบบพิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Living Site Museum) ซึ่งรวบรวมและ
นําเสนอองคความรูผานนิทรรศการ วัตถุสะสมหลักฐานทางประวัติศาสตร รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรูและเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีทั้งเชิงนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการแกไขปญหา และพัฒนาประเทศ แบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมทั้งสะทอนวิถีชีวิตความ
เปนอยูและความหลากหลายของชุมชนอยางแทจริง ดวยความหลากหลายของคนในชุมชนที่อาศัยอยูรวมกันทั้งสี่หมูบาน
บริเวณนี้ไดแกบานยาง แมสลอง วาวี แมฟาหลวง มีคนที่นับถือศาสนาตางกันถึง 3 ศาสนา คือ มีศาลเจาของชาวจีนยูนนานมี
มัสยิดของคนที่นับถือศาสนาอิสลามและโบสถคริสตของชาวบานยางสิ่งเหลานี้ถือเปนจุดเดนดานวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง
ของพื้นที่ ดังนั้น พิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงถือเปนสถานที่
ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งที่ไมเพียงเปนแหลงการเรียนรูและพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป การประหยัดพลังงาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม เทานั้น แตยังเปนสถานที่ที่มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยู ดวยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานอยางกลมกลืนถือเปนจุดเดนอันนําไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดไมยาก หากแตตองอาศัยการมีสวนรวมจากภาคีทุกภาคีในพื้นที่ ซึ่งที่ผานมาพื้นที่ทองเที่ยวแหงนี้
ยังขาดการประสานความรวมมือเพื่อจัดการการทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรมจากทั้งภาครัฐ เอกชน คนในชุมชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคีอื่นๆที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ภาพ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ลุมน้ําสาขายอยภายในตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเชื่อมโยง
เครือขายดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืนตอไป ดวยความรวมมือของภาคีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทางการทองเที่ยว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
2.เพื่อศึกษาความตองการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
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3. เพื่อสรางแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวิธีวิจัย
วิจั ย ฉบั บ นี้ มีเ ป น การวิ จัย แบบวิ ธี ผ สม (Mixed methods research) ประกอบด วย การวิ จั ยเชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว
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 เนื่องจากจํานวนประชากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในแตละหนวยงานของแต
ละภาคีมีจํานวนไมมากนักจึงเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด
สําหรับภาคีภาครัฐจํานวน 14 ราย ภาคีประชาสังคมจํานวน 8 ราย ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบไม
คํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) เชนเดียวกัน โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 557 ราย เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Structured Interview) ใชสําหรับสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธี สถิติที่ใช มีดังนี้ สถิติพื้นฐาน
ไดแกความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา
การทบทวนวรรณกรรม
ปรัชญา เวสารัชช (2528:3-5) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา เปนการที่ประชาชนเขามีสวนเกี่ยวของ
โดยการใชความพยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางสวนตนในกิจกรรมซึ่งมุงสูการพัฒนาของชุมชนการสรางโอกาสที่เอื้อหรือ
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน และสังคมไดรวมกิจกรรมนําไปสูการพัฒนา และทําใหไดรับประโยชนจากการพัฒนาเทาเทียมกัน
ดวยความสมัครใจเปนประชาธิปไตยเพื่อกําหนดนโยบายการวางแผนและดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแบงสรร
ผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนา อาจแตกตางไปตามสภาพโครงสรางการบริหารนโยบายและลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ
ประชาชน ขณะที่ สุริชัย หวันแกว (2527: 116) เนนวาการมีสวนรวม เปน การอยากรวมและความสมัครใจ โดยแยกออก
จากการเสียสละและการหวังผลตอบแทนจากทางราชการ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมและชีวิตของบุคคลนั้น
นอกจากนี้ เจริญ ภัสระ (2540: 1-3) ยังไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน หรือการมีสวนรวมของชุมชน วาหมายถึง
ความพรอมและโอกาสที่ทั้งฝายรัฐบาลและฝายประชาชน ยอมรับผิดชอบและกระทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันและยังไดให
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในทรรศนะที่แตกตางกันอีก 4 ความหมาย คือ
1. การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรือขบวนการของประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา
เปนผูที่อยูในวงนอกระบบราชการ ไดเพิ่มความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบันตาง ๆ ตามสภาวะสังคมที่เปนอยู
2. การมีสวนรวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในการจัดการ
และควบคุมการใชและกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม และในบทบาทการมีสวนรวม ประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิ
ปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเองอยางเปนตัวของตัวเอง
3. การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด
รวมตัดสินใจ แกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรคความรูและความชํานาญรวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและ
สนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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4. การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับโอกาสและไดใชโอกาสที่ไดรับ
แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาตองการ แสดงออกซึ่งปญหาที่กําลังเผชิญและแสดง
ถึงวิธีแกปญหา และลงมือปฏิบัติโดยการชวยเหลือของหนวยงานภายนอกนอยที่สุด
บทบาทการมีสวนรวม
บทบาทการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมได
เขามามีสวนรวมโดย International Association for Public Participation (กระทรวงสาธารณสุข, 2552: ระบบออนไลน)
ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้
1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเปนระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเปน
กาวแรกของการใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสาร
สิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ
และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน
2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การ
แสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน
3. การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสให ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะแนวทางที่นําไปสู
การตัดสินใจ เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชน วาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปน
ทางเลือกในการบริหารงาน เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ เปนตน
4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมี
การดําเนินกิจการรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน
5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน
การลงประชามติประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบานที่มอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจทั้งหมด เปนตน
ผลการศึกษา
ลักษณะประชากรศาสตรเปนการนําเสนอผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของแตละภาคีในภาพรวม ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร

จํานวน
(คน)

รายละเอียด
ประเภทของหนวยงาน

อายุเฉลี่ย
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก
ภาคีสถาบันการศึกษา
ภาคีศาสนสถาน
ภาคีรัฐ
ภาคีเอกชน
ภาคีประชาสังคม
ภาคีผูนําประชาชน

37
10,310

40
191
103
14
158
8
43

รอยละ
7.10
34.81
18.80
2.52
28.83
1.42
7.13
ป
บาท

จากตาราง 1 พบวา ผูใหขอมูลประกอบดวยกลุมภาคีทั้งหมด 7 ภาคี จํานวน 557 คน ประกอบดวยภาคี
สถาบันการศึกษามากที่สุดคือรอยละ 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 มีอายุเฉลี่ยที่ 37 ป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 10,310 บาท
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ภาพ 2 การประชุมภาคีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 1. บทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ํา
แมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
บทบาทการมีสวนรวมที่มีตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอนครอบคลุม
ประเด็น 5 ระดับ อันประกอบดวย ระดับการแบงปนขอมูลขาวสาร ระดับการรับฟงความคิดเห็น ระดับการเปดโอกาสใหมี
สวนรวม ระดับการสรางความรวมมือ และระดับการใหอํานาจตัดสินใจปรากฏผลตามตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 2 บทบาทการมีสวนรวมของภาคีที่มีตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอนใน
ภาพรวม
บทบาทการมีสวนรวม
ระดับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
การรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากสื่อภายนอกชุมชน
การรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากสื่อภายในชุมชน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ระดับการรับฟงความคิดเห็น
การรับฟงเรื่องราวดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นทีข่ องตน
ระดับการเปดโอกาสใหมีสวนรวม
การสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเปนวัตถุดิบในการดําเนินงานดานการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับลักษณะชุมชน
การแนะนําชักชวนผูสนใจเขารวมเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
การจัดเตรียมแผนการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ระดับการสรางความรวมมือ
การอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของทองถิ่น
การประชุมเพื่อคิดหากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การประสานงานรวมกันในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

236

จํานวน

มาก

ความถี่การมีสวนรวม

นอย

รอยละ

จํานวน

184
132
123
119

33.03
23.70
22.08
21.36

373
425
434
438

66.97
76.30
77.92
78.64

176

31.60

381

68.40

195

35.01

362

64.99

176

31.60

381

68.40

99

17.77

458

82.23

74

13.29

483

86.71

225
102
100

40.39
18.31
17.95

332
455
457

59.61
81.69
82.05
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รอยละ

242

บทบาทการมีสวนรวม
การประชุมดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การประชุมแบงหนาที่รับผิดชอบเพื่องานดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ระดับการใหอํานาจตัดสินใจ
การรวมพิจารณากําหนดจุดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงในพื้นที่
การรวมพิจารณาผลกระทบทั้งดานบวก และดานลบของการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
การกําหนดเปาหมายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การตัดสินใจสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การสรางและพัฒนาความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การกําหนดระเบียบปฏิบตั ิดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับเครือขายการ
ทองเที่ยว

จํานวน
85
73
69

มาก

ความถี่การมีสวนรวม

นอย

รอยละ
15.26
13.11
12.39

จํานวน
472
484
488

รอยละ
84.74
86.89
87.61

132

23.70

425

76.30

128

22. 98

429

77.02

126
113
111

22.62
20.29
19.93

431
444
446

77.38
79.71
80.07

91

16.34

466

83.66

จากตาราง 2 พบวา ระดับการแบงปนขอมูลขาวสาร พบวาผูใหขอมูลเคยรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจากสื่อภายนอกชุมชนสูงสุด รอยละ 33.03 รองลงมาคือเคยรับรูขอมูลขาวสารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากสื่อ
ภายในชุมชนรอยละ 23.70 เคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดา นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 22.08 และเคยพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพียงรอยละ 21.36 ตามลําดับ
ระดับการรับฟงความคิดเห็นก็เชนเดียวกัน พบวา ผูใหขอมูลเคยรับฟงเรื่องราวดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่ของตน รอยละ 31.60
ระดับการเปดโอกาสใหมีสวนรวม พบวา ผูใหขอมูลเคยสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเปนวัตถุดิบในการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูงสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.01 เคยสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สอดคลองกับลักษณะชุมชนรอยละ 31.60 เคยแนะนําชักชวนผูสนใจเขารวมเครือขายความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 17.77 และเคยจัดเตรียมแผนการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 13.29
ตามลําดับ
ระดับการสรางความรวมมือ พบวา ผูใหขอมูลเคยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของทองถิ่นสูงสุดรอย
ละ 40.39 เคยประชุมเพื่อคิดหากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพียงรอยละ 18.31 เคยประสานงานรวมกันในการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รอยละ 17.95 เคยประชุมดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รอยละ 15.26
เคยประชุมแบงหนาที่รับผิดชอบเพื่องานดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 13.11 และเคยวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยละ12.39ตามลําดับ
ระดับการใหอํานาจตัดสินใจ พบวาผูใหขอมูลเคยมีสวนรวมพิจารณากําหนดจุดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงใน
พื้นที่สูงสุด รอยละ 23.70 เคยรวมพิจารณาผลกระทบทั้งดานบวก และดานลบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รอยละ 22.
98 เคยกําหนดเปาหมายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 22.62 เคยตัดสินใจสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม รอยละ20.29 เคยสรางและพัฒนาความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 19.93 และเคยกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับเครือขายการทองเที่ยวรอยละ 16.34 ตามลําดับ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2 ความตองการมีสวนรวมที่มีตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พื้นที่ลุมน้ําแมงอน
ความตองการมีสวนรวมที่มีตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอนครอบคลุม
ประเด็น 3 ระดับ อันประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการ
ติดตามผลปรากฏผลตามตาราง 3 ดังนี้
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ตาราง 3 ระดับความตองการมีสวนรวมของภาคีทั้ง 7 ภาคีที่มีตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่
ลุมน้ําแมงอน (N=557)
X

SD

ระดับความ
ตองการ

การสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น

3.11

0.71

มาก

การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

3.06

0.75

มาก

การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

3.03

0.81

มาก

การแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย

3.02

0.75

มาก

การวางแผนสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น

2.99

0.81

มาก

การดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

2.99

0.88

มาก

2.95

0.85

มาก

2.94

0.82

มาก

การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.92

0.82

มาก

การติดตามและประเมินผลการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

2.90

0.81

มาก

การติดตามและประเมินผลการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น

2.90

0.80

มาก

การวางแผนจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

2.89

0.85

มาก

การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.89

0.80

มาก

การติดตามและประเมินผลการดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

2.89

0.82

มาก

การวางแผนดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

2.88

0.85

มาก

การวางแผนอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

2.88

0.86

มาก

2.88

0.84

มาก

2.86

0.80

มาก

2.86

0.85

มาก

การวางแผนดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.85

0.86

มาก

การติดตามและประเมินผลการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.82

0.82

มาก

การวางแผนกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว

2.81

0.84

มาก

การดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.78

0.86

มาก

ประเด็น

การวางแผนแลกเปลีย่ นความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย
การติดตามและประเมินผลการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

การติดตามและประเมินผลการแลกเปลีย่ นความรูดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของทุกผาย
การติดตามและประเมินผลการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยว
การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว
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ประเด็น
การแบงปนผลประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การติดตามและประเมินผลการแบงปนผลประโยชนจากการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
การวางแผนดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การวางแผนแบงปนผลประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

X

SD

ระดับความ
ตองการ

2.77

0.86

มาก

2.73

0.88

มาก

2.70

0.87

มาก

2.67

0.91

มาก

จากตาราง 3 พบวาความตองการมีสวนรวมในภาพรวมของทั้ง 7 ภาคีที่มีตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอนสวนใหญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 2.77 ถึง 3.11 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูระหวาง 0.71 ถึง 0.88 และเมื่อพิจารณารายละเอียดของแตละประเด็นพบวา ผูใหขอมูลตางตองการมีสวนรวมกับการการ
สืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.11)
สําหรับลําดับคาเฉลี่ยที่รองลงมาคือการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม( X =3.06) การจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน( X =3.03) การแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของทุก
ฝาย( X =3.02) การวางแผนสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นและการดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
( X =2.99) การวางแผนแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ( X =2.95) การติดตาม
และประเมินผลการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ( X =2.94) การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(
X =2.92) การติดตามและประเมินผลการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืนและการติดตามและประเมินผลการ
สืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น ( X =2.90) การวางแผนจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการติดตามและประเมินผลการดูแลความปลอดภัย
ใหกับนักทองเที่ยว ( X =2.89 ) การวางแผนดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวการวางแผนอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และการติดตามและประเมินผลการแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย( X =2.88 ) การติดตามและประเมินผลการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว และการ
กําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ( X =2.86 ) การวางแผนดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม( X =
2.85 ) การติดตามและประเมิ นผลการดําเนินธุรกิจ การทองเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม ( X =2.82) การวางแผนกําหนดขี ด
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ( X =2.81 ) การดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.78 ) การแบงปน
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ( X =2.77) การติดตามและประเมินผลการแบงปนผลประโยชนจากการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.73) การวางแผนดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.70) การวางแผนแบงปน
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.67) ตามลําดับ

ภาพ 2 การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน
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ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 3 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่
ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ผลจากการประชุมกลุม ยอยของภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก ภาคีสถาบันศึกษา ภาคีศาสนสถาน ภาคีภาครัฐ ภาคี
เอกชน ภาคีผูนําประชาชน และภาคีประชาสังคม สามารถสรุปแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้
1. คณะกรรมการชมรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน เจาหนาที่ดานการทองเที่ยวของสถานีเกษตรหลวง
อาง และเจาหนาที่ดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 ควรมีการจัดประชุมเพื่อประชุมหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใหผูประสานงานหลักของแตละภาคีเปนตัวแทนในการประชุม อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานขาวสาร สถานการณการทองเที่ยว และความกาวหนาของการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการชมรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน ควรกระจายบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ในการประชาสัมพันธ ทั้งผลิตและเผยแพรเอกสาร วารสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิคส เครือขายสังคมออนไลน และเว็บไซต
ใหกับสมาชิกในแตละภาคีที่ยังไมมีการเผยแพรเพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก
เพิ่มขึ้นมากขึ้น
3. คณะกรรมการชมรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน ควรรวมกันหาเครือ ขายดานการทองเที่ย ว
ภายนอกเพิ่มเติม เชน เครือขายการทองเที่ยวในอําเภอใกลเคียง เชน อําเภอไชยปราการ และอําเภอแมอาย เพื่อเชื่อมโยง
เสนทางการทองเที่ยว
4. คณะกรรมการชมรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน ควรจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่ อยางนอยทุก 1 เดือน เชน การฟอนเล็บ การฟอนเทียน หรือการแสดงดนตรี เปนตน ใหกับนักทองเที่ยวไดรับชม เพื่อ
เปนการเผยแพร การอนุรักษ และฟนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิม
5. คณะครู และอาจารยของภาคีสถาบันการศึกษาตองรวมสรางการรับรู ความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พื้นที่ลุมน้ําแมงอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรวมกันหาเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดนในพื้นที่และสงเสริมใหเปนจุดขายของพื้นที่
ตอไป
6. ภาคีเอกชนควรรวมมือกันเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลความรูความเขาใจดานความปลอดภัยทางการทองเที่ยวแก
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะชวงเทศกาลการทองเที่ยว
7. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมงอน ควรรวมสนับสนุนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ตําบลแมงอนมีศักยภาพทางการทองเที่ยวสูงสุดหากเปรียบเทียบกับตําบลอื่นใน
อําเภอฝาง
8. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมงอน ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการชมรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวม
กําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมมากกวานี้ เนื่องจากการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมายัง
ไมสามารถตอบความตองการที่แทจริงของคนในพื้นที่ได เพราะสิ่งกอสรางที่สรางขึ้น เชน ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวไมสามารถใช
ประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ
9. ภาคีประชาสังคมควรมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ภายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่ออนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นในฐานะเจาของทรัพยากรการทองเที่ยว
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยมีประเด็นสําคัญจากผลการวิจัยที่จะนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ บทบาทการมี
สวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูให
ขอมูลสวนใหญ เคยมีบทบาทนอยตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอนทั้ง 5 ระดับ อัน
ประกอบดวยการแบงปนขอมูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น การเปดโอกาสใหมีสวนรวม การสรางความรวมมือ และการให
อํานาจตัดสินใจโดย
ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอย เนื่องจาก บุคลากร
สวนใหญในภาคีนี้ดําเนินงานดานการทองเที่ยวที่ไมไดมุงประเด็นเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังที่ นิวัฒน ขันโท
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(2553: สัมภาษณ) ระบุวา “...ถาเจาะจงไปที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคงยังไมมีการประสานงานเทาไหรนัก เพราะโดย
สวนมากจะเปนเรื่องของการทองเที่ยวในภาพรวมมากกวา หากมีการเจาะจงก็คงจะเปนเรื่องการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่จะตรง
กับภาระงานของทางสถานีเกษตรหลวงมากที่สุด…” เชนเดียวกับ พิราวรรณ ปญญาแกว (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “…
บทบาทการมีสวนรวมของพิพิธภัณฑมีบทบาทที่เดนชัดอยูแลวแตเปนบทบาทที่ไมไดเนนที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตเปน
การทองเที่ยวโดยทั่วไปมากกวา…”
ขณะที่ ภาคีสถาบันการศึกษา มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอย เนื่องจาก บุคลากร
สวนใหญในภาคีนี้ยังขาดความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตจะเขาใจเฉพาะบริบทของวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว
ดังสอดคลองกับสายันต ปญโญ(2553: สัมภาษณ) ระบุวา“…เรื่องการทองเที่ยวไมไดมีสวนรวมนัก แตถาเปนเรื่องวัฒนธรรม
อยางเดียวจะมีบทบาทอยางมากซึ่งมีโอกาสไดทํางานในเรื่องนี้ทั้งการประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเครือขายทาง
วัฒนธรรมของตําบล ตลอดจนรวมอนุรักษวัฒนธรรมในพื้นที่…” เชนเดียวกับพิไลวรรณ ทองดี (2553: สัมภาษณ) ระบุวา“...
บทบาทการมีสวนรวมดานการทองเที่ยว ยังมีนอยมาก แตถาเปนเรื่องวัฒนธรรมเคยมีสวนรวมทั้งในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารรวมกันกับคณาจารยของโรงเรียนตางๆภายในพื้นที่…”
สําหรับ ภาคีศาสนสถาน มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมนอย ยกเวน ดาน
การอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมดังสอดคลองกับพระครูอุปถัมภปทุมรัตน (2553: สัมภาษณ) ระบุวา“...บทบาท
ความรวมมือเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีอยูอยางตอเนื่อง ทั้งการประสานความรวมมือกับหนวยงานในทองถิ่นอาทิ เทศบาล อบต.
และโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมใหกับเยาวชน…”
ภาคีเอกชน มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมนอย เนื่องจาก ตางคนตางทํา จะ
มีพู ดคุ ยกั น บา งเป นครั้ง คราวเท านั้ น ดั งสอดคลอ งกั บ นพพล ธรรมดี (2553: สัม ภาษณ) ระบุว า “...การท องเที่ย วเชิ ง
วั ฒ นธรรมไม เ คยส ว นร ว ม แต ถ า เป น การประสานเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วทั่ ว ไปมี ก ารพู ด คุ ย กั น เป น ครั้ ง คราว…”
เชนเดียวกับอําไพ ปวรรณนา(2553: สัมภาษณ) ที่กลาวเสริมวา “...การมีสวนรวมกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังไมเคยมี
สวนรวม มีเพียงการพูดคุยกับกลุมที่ผลิตสินคาทองถิ่นดวยกัน…” ในทํานองเดียวกัน นัฐภาส ยศอาลัย (2553: สัมภาษณ) ได
ระบุวา “...ที่ผานมาบทบาทการมีสวนรวมกับการทองเที่ยวยังนอยโดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะทุกคนลวน
แลวแตอยูในภาคเอกชนที่ตางคนก็ตางมีสถานประกอบการของตนเอง...”
ภาครัฐ มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมนอย สอดคลองกับ สมศักดิ์ กองจาย
(2553: สั ม ภาษณ ) กล า วว า “...บทบาทความร ว มมื อ เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมโดยตรงยั ง มี ไ ม ม ากนั ก …”
ดังคลายคลึงกับ เมฆ งอนมาก (2553: สัมภาษณ) ที่ระบุวา“...ความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังไมมีการ
ดําเนินการที่เปนรูปธรรม จะมีเพียงความรวมมือกับวัฒนธรรมชุมชน…” เชนเดียวกับ อรทัย นันตา (2553: สัมภาษณ) กลาว
วา “...เรื่องความรวมมือทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นยังไมเคยดําเนินการเลย…”
ในขณะที่ภาคีผูนําประชาชนและภาคีประชาสังคม คือ สองภาคีที่มีบทบาทดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากกวา
ภาคีอื่นๆ โดยพบวา ภาคีผูนําประชาชนเคยมีบทบาทดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ เคยรับฟงเรื่องราวดานการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ของตน เคยสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเปนวัตถุดิบในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เคยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของทองถิ่น และเคยรวมพิจารณากําหนดจุดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชื่อมโยงในพื้นที่ สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลุม
ภาคีผูนําประชาชน สวนใหญเปนกลุมผูนําประชาชนที่เคยมีโอกาสไดรับความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก
หนวยงานภายนอกพื้นที่ดังสอดคลองกับ เกษิณี ธิยัน (2553: สัมภาษณ) ที่กลาววา “...บทบาทการมีสวนรวมที่ผานมาเคยเขา
ฟงการบรรยายใหความรูเรื่องการทองเที่ยว และเคยรวมระดมความคิดในการหาศักยภาพทางการทองเที่ยวของพื้นที่วามีอะไร
เปนจุดขายใหแกนักทองเที่ยวไดบาง รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันกับผูนําหมูบานอื่นๆ…” เชนเดียวกับเนตรนภา
กันธะวงค (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “…ตนเองเคยมีสวนรวมรับฟงขอมูลขาวสาร เรื่องการทองเที่ยวในพื้นที่จากรายการ
โทรทัศน เพราะที่ผานมาก็มีรายการโทรทัศนมาถายทําในชุมชนหลากหลายรายการเชนเดียวกัน...” คลายคลึงกับสํานัก
ยุทธศาสตรและสงเสริมราชการอําเภอ (2552) ไดระบุวา การใหขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่จําเปนมากตอการมีสวนรวมในระดับที่
สูงขึ้น เพราะถาประชาชนไมทราบขอมูลที่ครบถวน การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลคงไมเกิดขึ้น
ขณะที่ ภาคีประชาสังคม พบวา เคยมีสวนรวมอยางเดนชัดในระดับการรับฟงความคิดเห็น สอดคลองกับ ประภาส
จันทรเขียว (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “...หากพูดถึงการทองเที่ยวสวนใหญจะไดยินไดฟงมาก...” ทํานองเดียวกัน มนัส ใจมูล
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(2553: สัมภาษณ) กลาวเสริมวา “...หากเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เคยมีสวนรวม รับฟงคนในชุมชนพูดคุยกันเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว…”เชนเดียวกับสมพล คําอาย (2553: สัมภาษณ) ที่กลาวไวคลายคลึงกันวา “...เคยไดยินไดฟงเรื่องทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบางเปนครั้งคราว…”
ความตองการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหมผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลทุกภาคีตองการมีสวนรวมตอการสรางความรวมมือดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่
ลุมน้ําแมงอนในระดับมาก ทั้งตอการมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการติดตาม
ผล พบวา
ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูใน ระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวา
ตองการมีสวนรวมในเชิงปฏิบัติผานการมีสวนรวมกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน สอดคลองกับ ณัฐณิชา
อุนเรือน (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “...ตองการมีสวนรวม ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อจะไดพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ใหดําเนินไป
ในทิศทางที่ถูกตอง…” เชนเดียวกับ สิยากร พราพงษ (2553: สัมภาษณ) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา “…ตองการมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เนนการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน...” ขณะที่ สุรียพร
เมืองมูล (2553: สัมภาษณ) ก็ใหทรรศนะที่คลายคลึงกันวา “...ตองการมีสวนรวมอยางมากในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณในทองถิ่น…”
ภาคีสถาบันการศึกษา ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูใน ระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมี
สวนรวมในเชิงปฏิบัติผานการมีสวนรวมกับการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของคนทองถิ่น สอดคลองกับ สายันต ปญโญ
(2553: สัมภาษณ) ใหทรรศนะวา“…ในฐานะที่เปนคนในพื้นที่ ตองการมีสวนรวมอยางมากในทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
โดยเฉพาะการรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เพราะมองวาโครงการนี้จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ในพื้นที่ไวได…” เชนเดียวกับ ธีรยุต ไชยเวช (2553: สัมภาษณ) กลาวเสริมวา“…ตองการมีสวนรวมกับโครงการเพราะในพื้นที่
ถือวามีศักยภาพในการทองเที่ยว โดยเฉพาะการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว…”
ภาคีศาสนสถาน ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูใน ระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวนรวม
ในเชิงปฏิบัติผานการมีสวนรวมกับการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของคนทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับทรรศนะของพระอธิการ
สุชาติ ธนปญโญ(2553: สัมภาษณ) ที่ระบุวา “...ตองการมีสวนรวมอยางมากในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งปจจุบันทางวัดก็ดําเนินการอยูแลว โดยจุดเดนสองอยางที่คนนิยมเดินทางมาที่วัดนี้เพราะ หนึ่ง
พิพิธภัณฑของเกาซึ่งเปนของบริจาค เชน แผนเสียงเกา แผนภาพยนตรเกา โปสเตอรภาพยนตรเกา ที่ไดจากดาราอาวุโส
อยางสมบัติ เมทินี พรอมดวยเพื่อนนักแสดง และสอง คือกิจกรรมที่จะดึงดูดคนใหเขามาที่วัดเพิ่มมากขึ้น เชน ที่ผานมามี
การจัดกิจกรรมลูบฆอง ก็จะมีคนในชุมชนเขารวมแขงขันเปนจํานวนมาก ซึ่งสรางความสนุกสนาน ความประทับใจใหกับผูที่
เขารวมงานเปนอยางมาก…”
ขณะที่ ภาคีเอกชน ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวน
รวมกับการดูแลความปลอดภัย ดังสอดคลองกับพวงผกา เหมรัตนตระกูล (2553: สัมภาษณ) ที่ระบุวา“...ตองการใหความรู
ในการเดินทางเพื่อสรางความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวกอนการเดินทาง เนื่องจากฤดูกาลทองเที่ยวที่นี่มักประสบปญหาที่จอด
รถไมเพียงพอ เพราะนักทองเที่ยวมากันเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังพบวา ชวงฤดูกาลทองเที่ยวมักพบวามีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บอยครั้งเนื่องจากนักทองเที่ยวไมชํานาญทาง…”
สําหรับ ภาคีรัฐ ตองการมีสวนรวมในภาพรวม ระดับนอยและมากในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แตหากพิจารณาเชิงลึก
จะพบวาตองการมีสวนรวมกับการแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังสอดคลองกับรินรดา ทาวรรณ
(2553: สัมภาษณ) ระบุวา“…ตองการมีสวนรวมในทุกๆขั้นตอนเทาที่สามารถจะมีสวนรวมได โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ความรูทางการทองเทีย่ วกับหนวยงานตางๆเนื่องจากตอนนี้ทาง อบต.กําลังเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่เพราะที่ผาน
มาไดมีการศึกษาดูวาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่มีอะไรที่นาสนใจบาง ซึ่งนาจะเปนโอกาสที่ดีที่จะเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
กับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได…”
ขณะที่ ภาคีผูนําประชาชน ตองการมีสวนรวมในภาพรวม ระดับมากและมากที่สุดในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แตหาก
พิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวนรวมกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืนดังสอดคลองกับกัญญา แปง
คํา (2553: สัมภาษณ) ที่ระบุวา “...ถาเราสามารถหากิจกรรมทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน การเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขาในพื้นที่
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ก็นาจะทําใหนักทองเที่ยวไดมีทางเลือกทางการทองเที่ยวมากขึ้น...”เชนเดียวกับที่นะกอ จะแล (2553: สัมภาษณ) กลาวเสริม
วา“…ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีการนําวัฒนธรรมชนเผากลับมาแสดงใหนักทองเที่ยวไดชม...”
ภาคีประชาสังคม ตางก็ตองการมีสวนรวมในภาพ รวมระดับมากและมากที่สุด ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แตหาก
พิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวนรวมกับการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมดังสอดคลองกับ ศรีไพ แซ
เจา(2553: สัมภาษณ)กลาววา “...ตองการมีสวนรวมทุกระดับที่สามารถเขารวมได โดยเฉพาะการรวมอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเนื่องจากในปจจุบันประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก…”ดังสอดคลองกับสํา
หนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 1-2) ที่ใหทรรศนะวาปจจุบันสังคมไทยตกอยูในภาวะกระแสทุนนิยมและ
วัตถุนิยมขาดความภาคภูมิใจในความเปนไทยขาดความรักและความผูกพันกับทองถิ่นขาดการยอมรับในภูมิปญญาไทยภูมิ
ปญญาทองถิ่นอันเปนรากเหงาไทย ดังนั้นการที่จะหลุดพนจากกระแสทุนนิยมและวัตถุนิยมไดจําเปนตองประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดังแนวคิดของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2549: 20) ที่กลาววาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือน
เครื่องมือนําทางออกจากความตีบตันของระบอบทุนนิยมและกระแสบริโภคนิยมโดยการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นใน
ทุกระดับและประสานเขามาเปนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ดังที่กลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นวา ทุกภาคีตองการมีสวนรวมกับทุกขั้นตอนของการดําเนินการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้ง การพบปะ พูดคุยเพื่อวางแผนการดําเนินงานไปจนถึงการติดตามการทํางานในแตละขั้นตอน ขณะที่ประเด็น
การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว และการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสารก็เปนประเด็นที่ตัวแทนภาคีประชาสังคมเห็นวา
มีความสําคัญ เนื่องจากที่ผานมาวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณในพื้นที่เริ่มเลือนหายไปดังนั้นการใชการทองเที่ยวมาเปน
เครื่องมือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหเกิดกับชุมชนและนักทองเที่ยวนาจะเปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถดําเนินการได
นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสารรวมกันก็สามารถทําใหรูเทาทันความเคลื่อนไหวทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่ได
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. คณะกรรมการชมรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมน้ําแมงอนควรจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวบานยาง แมสลอง วาวี และแมฟาหลวง เพื่อความหลากหลายทางการทองเที่ยว
เพื่อเปนการสงเสริมบทบาทและความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการกิจกรรมทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของภาคี
ตางๆ ในฐานะเจาของทรัพยากรการทองเที่ยวอยางแทจริง
2. ภาคีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมแมน้ํางอนสวนใหญมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนอย ดังนั้น ภาคีตางๆ ควรมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยว การบรรยาย การอบรมเกี่ยว หรือดําเนินการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อมีโอกาส เพื่อสงเสริมและพัฒนาระดับการมีสวนรวมตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
3. ภาคีตางๆ ควรมีสวนรวมในติดตามการดําเนินการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุมแมน้ํางอนเพือ่ ใหรูวามีสิ่งใดที่
ควรปรับปรุงแกไข ผานการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดยใหผูประสานงานหลักของแตละ
ภาคีเปนตัวแทนในการประชุม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานขาวสาร สถานการณ และความกาวหนาของการ
ดําเนินการตางๆ ของภาคี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่
ลุมน้ํางอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้เนื่องจาก ความหลากหลายของชุมชนที่อาศัยอยูรวมกัน 4 หมูบาน ไดแก บาน
ยาง แมสลอง วาวี แมฟาหลวง ที่มีคนที่นับถือศาสนาตางกันถึง 3 ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม
นับวาเปนจุดเดนของการผสมผสานวิถีชีวิตบนความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม การวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังตอไปนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อให
เห็นศักยภาพและการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เชน สถานีเกษตรหลวงอาง โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปของ
ดอยคํา พิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) แหลงเรียนรูในรูปแบบพิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Living Site Museum) ดาน
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ทั้งนี้เนื่องจากการทองเที่ยวทางการเกษตรกําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้
เนื่องจาก ความงดงามและโดดเดนทางธรรมชาติของพื้นที่ลุมน้ําแมงอน ที่มีสภาพเปนพื้นที่ลุมน้ํา มีภูเขาสูง และที่ราบสลับ
เนินเขา และมีหุบเหวลึกซึ่งเกิดจากการกระทําของกระแสน้ํากัดเซาะ กอใหเกิดทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย
เชน ปาเบญจพรรณ น้ําตกโปงน้ําดัง น้ําตกบานยาง และอางเก็บน้ําบานหวยเดื่อ เปนตน โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน เพื่อมุงเนนใหนักทองเที่ยวและชุมชนเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน
เอกสารอางอิง
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วิวัฒนาการละครรองของไทย
The evolution of the Thai Traditional Musical Plays
พิมพิกา มหามาตย
ภาควิชานาฏศิลปไทย (ละคร) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ณรงคฤทธิ์ เชาวกรรม
สาขาวิชานาฏศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุรยิ างค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
บทคัดยอ
ละครรองเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยผูริเริ่มคือ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ
ปรับปรุง เปลี่ยน แปลงละครบังสาวัน ของมลายู ละครดึกดําบรรพของไทย และละครโอเปราของยุโรปเขาดวยกัน ละครรองมีลักษณะ
สําคัญคือ ผูแสดงจะตองรองเองดําเนินเรื่องเอง มีปพาทยไมนวมเปนดนตรีรับ ทาทางที่ใชเปนกิริยาของสามัญชนที่ปรุงแตงใหมีความ
งามแตยังคงลักษณะความเปนธรรมชาติของมนุษยไว เครื่องแตงกายที่ใชเปนเครื่องแตงกายแบบพันทาง คือ ไมใสเครื่องละคร แตงกาย
แบบสามัญชนทั่วไปแตทําใหสวยงามมากขึ้นเทานั้น ฉากเปนฉากที่สามารถเปลี่ยนไดตามทองเรื่อง เพื่อใหเกิดความสมจริงขึ้น ละครรอง
สามารถแบงไดออกเปน 2 ชนิดคือ 1.ละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ เรียกวาละครรองแบบมีลูกคู
ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เรียกวาละครรองแบบไมมีลูกคูหรือละครรองสลับลํา ละครรองทั้ง
สองชนิดมีความแตกตางกันที่ลักษณะวิธี การดําเนินเรื่องของตัวละคร โดยละครรองแบบมีลูกคูนั้น ตัวละครดําเนินเรื่องดวยการรอง
เพลงผสมการเจรจาเล็กนอย และมีลูกคูคอยรองรับ-รองสงในสวนของการบรรยายความรูสึกของตัวละคร เรียกละครชนิดนี้อีกอยางหนึ่ง
วา ละครรองสลับพูด สวนละครแบบไมมีลูกคูนั้น ตัวละครดําเนินเรื่องดวยการรองเพลงเพียงอยางเดียว ไมมีลูกคู เปรียบคลายกับละคร
โอเปราของตะวันตกเปนอยางมาก สามารถเรียกละครชนิดนี้อีกอยางหนึ่งวา 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 เปนการแสดงชนิดหนึ่ง ที่ถายทอดผาน ผูแสดงออกมาเปนเรื่องราว กอใหเกิดความสนุกสนาน เราใจ ตื่นเตน
หรือโศกเศรา ตามจุดประสงคของผูประพันธ ศิลปะการแสดงละครเปนการรวมเอาศิลปะหลายแขนงรวมเขาไวดวยกัน ดังเชน
นาฏศิลป ดนตรี วรรณกรรม วิจิตรศิลป ทัศนศิลป และนฤมิตรศิลปเปนตน ละครมีดวยกันหลายประเภท ทั้งโศกนาฏกรรม
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ตลกขบขัน อิงนิยาย และละครประเภทเริงรมย การจะแสดงสื่อสารใหผูชมเขาใจนั้น ตองมีองคประกอบหลายอยาง อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องยุคสมัยหรืออิทธิพลที่ไดรับเขามาจากตางประเทศ ยังเปนประเด็นสําคัญใหการละครนั้นสามารถปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาไปดวย
ละครไทยนั้น เดิมเปนละครรํา ดําเนินเรื่องตามนิทานพื้นบาน เมื่อไดรับการสนับสนุนจากระบบพระมหากษัตริยกไ็ ด
ปรับเปลีย่ นลักษณะของละครชาว บานเปนละครในวังตามความเหมาะสม ภายหลังมีละครรําเกิดขึ้นมาก มีการแบงชนชั้นการ
แสดง เจานายตางๆลวนนิยมมีคณะละครเปนของตนเอง เปนเครื่องแสดงความมั่งคั่ง ทั้งเปนเครือ่ งสนองความสําราญของ
เหลาขาราชการและชาวบานทั่วไปอีกดวย การละครในยุคตนรัตนโกสินทรจะเปนการละครรําแบบดัง้ เดิม กลาวคือ มีละคร
ชาตรี ละครนอก และละครใน การละครทั้ง 3 ชนิดเปนการนําเอาเรื่องราวตางๆทีม่ ีอยูแลว หรือบางครั้งปรับปรุงหรือแตงขึ้น
ใหมมาแสดง ใชกระบวนทาทางนาฏยศิลปประกอบเพื่อใหเกิดความวิจิตรงดงามยิ่งขึ้น โดยทาทางทางนาฏยศิลปนั้นก็คือการ
ปรุงแตงทาทางธรรมชาติของมนุษยใหงดงาม เปนลวดลายทาทางอยางชัดเจน ที่บรมครูทางดานนาฏยศิลปประดิษฐขึ้นแลว
นํามาเรียงรอยใหสามารถสื่อสารกับผูชมไดอยางเขาใจ ผสมเขากับการรอง และการบรรเลงวงปพาทยที่ถูกปรุงแตงโดยปร
จารยดา นดนตรีเชนเดียวกัน กลาวไดวาการละครของไทยนั้นมี วิวฒ
ั นาการตามสภาพความเปนอยูของสังคม สภาพการศึกษา
สภาพแวดลอม การที่ละครจะเจริญรุงเรืองหรือไมนั้นก็ยังขึ้นอยูกับระบบอุปถัมภค้ําชูของเหลาขาราชการ เจานายชั้นผูใหญ
รวมถึงองคพระมหากษัตริย
ละครรอง เปนละครไทยชนิดหนึ่งซึ่งมีตนกําเนิดจากละครโอเปราของตะวันตก ละครบังสาวันของมลายู และละคร
ดึกดําบรรพของไทย แบงไดเปน 2 แบบคือ ละครรองแบบไมมลี ูกคู และละครรองแบบมีลูกคู โดยทั้งสองแบบอาศัยการรอง
เพลงในการดําเนินเรื่อง เปนละครในความอุปถัมภของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศแตแรกเริ่ม โดย
พระองคทรงประดิษฐขึ้น มีลักษณะเปนละครกึ่งสมัยใหม แตยังคงนําหลักการทางละครรําแบบดั้งเดิมมาใช กลาวคือ ละคร
รํารําแบบดั้งเดิมจะใชทารําในการตีบทดําเนินเรื่องราว
โดยใชดนตรีและการรองเปนการสื่อสารภาษาของตัวละครใหผูชม
เขาใจ ทั้งพรรณนารูปราง ลักษณะอารมณของละคร และพรรณนาฉากนั้นๆใหผูชมเขาใจ แตละครรองของพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ นั้น ใชตัวละครเปนผูร องและมีลูกคูรับ ทําใหเกิดการสมจริงมากขึ้น ทั้งใชทาทางกําแบบ
แบบตะวันตกเขามาผสมผสาน จึงเกิดความรูส ึกวา การแสดงละครประเภทนี้นั้นผูชมสามารถเขาถึงอารมณและสถานะของตัว
ละครไดงาย
การกําเนิดละครรอง

ภาพที่ 1 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ที่มา: เพลินพิศ กําราญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ, 2522.

ภาพที่ 2 : พระเจาบรมวงเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ
ทีม่ า: เพลินพิศ กําราญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ, 2522.

ละครรอง คือ ละครชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ชวงป พุทธศักราช
2448 (ชยันตี อนันตกุล, 2556 : 236) มีลักษณะการดําเนินเรื่องดวยการรองเพลง ผสมการเจรจาเล็กนอย คือ ตัวละครจะตอง
รองเพลงเองกลาวถึงคําพูดของตนเอง สวนในบทที่บรรยายความรูส กึ นึกคิดของตัวละครลูกคูจ ะเปนผูร องให โดยตัวละครและ
ลูกคูจําเปนตองมีความสัมพันธกันเปนอยางยิ่ง เครื่องแตงกายแตงแบบสมจริง ตามฐานะตัวละคร ฉากเปนการสรางฉากขึ้น
เพื่อให
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เกิดความสมจริง มีการเปลี่ยนฉากตามเนื้อเรื่องที่แสดง ทาทางที่ใชประกอบการแสดงละครเปนทาทางแบบสามัญชน ซึ่งไดรับ
การปรุงแตงใหเกิดความงามอยางประณีตแตไมถึงขั้นเปนทารํา ละครรองเกิดขึ้นจากการริเริ่มของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ
นราธิปประพันธพงศ ไดจําเอารูปแบบของการแสดง ละครบังสาวัน อุปรากร และละครดึกดําบรรพ (เสาวณิต วิงวอน, 2555 :
121) มาผสมผสาน ปรับปรุงใหเปนละครชนิดใหมขึ้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐาน
วา พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงไดความคิดมาจากละครบังสาวันของมลายู ดังปรากฏในลายพระ
หัตถถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ ในสาสนสมเด็จวา
“...เมื่อ ร.ศ.109 (พ.ศ.2434) สมเด็จพระพุทธเจาหลวงเสด็จไปประพาสเลียบรอบ
แหลมมลายู เวลาประทับอยู ณ เมืองไทรบุรี เจาพระยาไทรหาละครมลายูซึ่งเพิ่งมีคน
ประดิษฐขึ้นใหม เรียกวา “บังสาวัน” แปลเปนภาษาอังกฤษวา Malay Opera มาเลนถวาย
ทอดพระเนตร ตอนั้นมาอีกหลายปพวกละครบังสาวันนั้นเขามาเลนในกรุงเทพฯ โรงที่
เลนอยูขางวังบูรพาใกลบานเกาของหมอมฉัน […] และละครบังสาวันนั้นเองที่กรมพระ
นราธิปเอาไปคิดแกไปเปนอยาง “ละครรอง” เลนที่โรงปรีดาลัย แลวคนอื่นเชนแมบุน
นากเปนตนเอาอยางไปเลน แตคนทั้งหลายแมจนเซอโยหเซียครอสบี ราชฑูตอังกฤษ
แสดงปาฐกถาที่สมาคมโรตารีเมื่อเร็วๆนี้ ยกยองวาละครรองเปนของกรมพระนราทรงริ
ขึ้น หามีใครรูไ มวาทานไดเคามาจากละครบังสาวัน มลายู” (ชยันตี อนันต, 2556 : 236)
สวนหลักฐานอื่นที่เขาใจวาเลียนแบบมาจากละครโอเปรา สืบเนื่องจากเจาพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน และ สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนริศรานุวัดติวงศ ไดจัดสรางละครรูปแบบใหมขึ้น มีลักษณะใหผูแสดงรองเองและรําเอง ผูแสดง
รองโตตอบกัน มีการสรางฉาก เปลี่ยนฉากตามเนื้อเรื่องที่แสดง มีแสง สีเสียง เพื่อใหดูสมจริง โดยไดเลียนแบบมาจากละคร
โอเปรา เรียกตามชื่อโรงละครวาละครดึกดําบรรพ ละครดึกดําบรรพนี้ไดรับความนิยมมาก และลักษณะของละครรองของกรม
พระนราธิปประพันธพงศก็มีสวนที่เหมือนกับละครดึกดําบรรพ คือผูแสดงรองโตตอบกันเอง มีการสรางฉากเปลี่ยนฉากตาม
ทองเรื่อง เพียงแตตัดทารําออกเทานั้น
ละครรองนี้จัดแสดงขึ้นครั้งแรก ณ โรงละครวิมานนฤมิตร ในป พ.ศ.2449 แสดงเรื่อง “โฉเบ” (ชยันตี อนันต, 2556
: 236) ตอมาปพ.ศ.2451 ไดแสดงละครรองเรื่อง “อาหรับราตรี (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2554 : 158) ขวดแกวเจียระไน ตุกตา
ยอดรัก” คณะละครนฤมิตร แสดงละครรองและละครพูดสลับลําไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องดวยพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนําเอานิยายตางประเทศมาดัดแปลงและปรับปรุงใหเปนภาษาไทย และนํามาเลนเปนละคร
สมัยใหมเกิดความคลั่งใคลในละครเปนอยางยิ่ง คณะละครนฤมิตร แสดงละครมาไดสักระยะหนึ่งโรงละครวิมานนฤมิตรเกิดไฟ
ไหมขึ้น เผาผลาญเอาเครื่องละคร เครื่องดนตรีและฉากไปทั้งหมด ทําใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมกระนราธิปประพันธ
พงศ เจาจอมมารดาเขียน (คุณเขียนอิเหนา) และหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ จําเปนตองหยุดงานละครทั้งหมดไว
ขณะเดียวกันเมื่อป พ.ศ.2450 ในพระราชวังสวนดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จกลับจากประพาส
ยุโรป และทรงริเริ่มใหปลูกตนไมภายในบริเวณพระราชวังสวนดุสิต โดยมีไมดอกไมผลมากมาย แตมีตนลิ้นจีต่ นหนึ่งโตเต็มที่
แลวแตยังไมออกผล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงบนตอเทวดาไววา “ถาลิ้นจี่มลี ูกเมื่อใดจะหาคณะละครหมอมตวนมา
แสดงทําขวัญ” (เนียนศิริ ตาละลักษมณ, 2522 : 46) ครั้นทรงทราบวาละครหมอมตวนเลิกเลนเสียแลวก็เกิดปญหาขัดของ แต
หากมีความจําเปนที่ตองทรงแกบน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดํารัสตอพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิป
ประพันธพงศวา “ตองจัดใหมีขึ้นใหม มิฉะนั้นจะไมสมดังที่ตรัสไว” (เนียนศิริ ตาละลักษมณ, 2522 : 46) ทั้งนี้พระองคจะเปนผู
อุปถัมปดวยพระองคเอง จึงเปนผลใหเกิดละครหลวงนฤมิตรขึ้น พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ เจาจอม
มารดาเขียน และหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ ไดทําการปรึกษากันแลวไดขอสรุปนําละครพันทางเรื่องพระลอเขาไปถวาย มี
เนื้อเรื่องเริม่ จากพระลอขามแมน้ํากาหลงจนถึงพระลอเขาสวนเมืองสรอง (มณิศา วศินารมณ, 2549 : 2) หลังจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทอดพระเนตรการแสดงครั้งนั้น ทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่ง รวมทั้งพระ
บรมวงศานุวงศตางๆก็ลวนแตนิยมชมชอบละครของหมอมตวนเปนอยางยิ่ง ชาววังตางเรียกรองใหละครของหมอมหลวงตวน
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จัดแสดงอีก จนสุดทายก็ไดจัดละครรองเรื่องสาวเครือฟาเขาไปแสดงถวายในพระราชวังดุสิต ในงานตรุษสงกรานต นับเปนการ
กอเกิดละครรองครั้งใหมอีกครั้ง
ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศไดทรงสรางโรงละครขึ้นใหมขึ้น ที่วังแพรงนราของ
ทานเอง ประทานชื่อวา “โรงละครปรีดาลัย” ตั้งอยูถนนเฟองนคร เปดแสดงใหประชาชนซื้อตั๋วเขาชม แสดงเฉพาะเวลา
กลางคืน วันเสารและวันอาทิตยเทานั้น มีการแสดงละครสมัยใหมหลายเรื่อง เปนที่นิยมยิ่งนัก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็
ทรงใชละครของโรงละครปรีดาลัยแสดงเพือ่ ตอนรับพระราชอาคันตุกะ ดังปรากฎในสําเนาพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธพงศ ลงวันที่ 14 สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 127 วา
“ ถึงกรมนราธิป
จะหาละครเสียปานนี้ ดุกโยฮันอัลเยรซริเยนต เมืองบรานสวิก ซึ่งเปนพระสหายอยางดี
ของฉัน กําหนดจะเขามาเปนการเยี่ยมตอบในเดือนมกราคมนี้ จึงขอบอกหาละคร หวัง
วาจะหรูเปนที่เจริญทางพระราชไมตรี ดูที่ปรีดาลัยไดเขาทีกวาไปหามามี จึงขอบอกไว
เสียแตเนิ่นๆจะไดมีเวลาคิด
สยามมินทร ”
เห็นไดวาละครของกรมพระนราธิปประพันธพงศเปนที่นิยมมากในสมัยนั้น แตละครที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของละครปรีดาลัย
ไดแก ละครรองเรื่องสาวเครือฟา ลักษณะละครรองแบบปรีดาลัย คือ เปนการแสดงบนเวทีตามทองเรื่อง ขุนวิจิตรมาตราได
กลาวถึงฉากในโรงละครปรีดาลัยไววา
“โรงละครปรีดาลัย ถนนแพรงนรา ใชฉากที่รียกวา “ฉากตั้ง” ทั้งสิ้น ฉากตั้งคือฉากที่ทําเปนแผงแนนหนามั่นคง แลวมาตั้ง
ประกอบกันเขาเปนรูปหองดานหลังมีหนาตาง ดานซาย-ดานขวามีประตูเขาออกไดเหมือนจริง จะเปนหองเรือโบราณหรือตึก
สมัยใหม ก็ดูเหมือนของจริงทั้งนั้น มีฉากประกอบดานหลังสุด เชน สมมุติจะเปดหนาตางออกไปก็เห็นตนไมจริงๆ เห็นตึกหรือ
หลังคาบานไกลๆ ฉากสวน ฉากปา ฉากถนนก็เห็นตนไม บานเรือนจากซาย-ขวา ซึ่งตอออกมาก็เปนถนน สวนเครื่องแตงกาย
ฉากตางๆ ก็แตงตั้งใหเหมาะสมกับฉากนั้นๆ ตามสมัยจริงๆ ฉากตั้งนี้เปนแบบฉบับของละครรองแทๆ คือใหดูทุกอยางเปน
เหมือนของจริงตามลักษณะธรรมดาของชาวบาน” (สุรพล วิรุฬหรกั ษ, 2554 : 160)

ภาพที่ 3 โรงละครปรีดาลัย ที่วังแพรงนรา
ที่มา : สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. กองโครงการอนุรักษ, 2546 : 13

ทั้งนิยมใหมีระบําหรือจําอวดออกมาแสดงสลับฉาก วิธีการดําเนินเรือ่ งคือดําเนินเรื่องดวยการรอง ตัวละครจะตองรองเองโดยมี
ลูกคูคอยรองรับในบทที่บรรยายความรูสึกนึกคิดและมีซออูคลอตาม ใชวงปพาทยหรือวงมโหรีบรรเลง ใชผูหญิงแสดงลวน
ทาทางที่ใชสําหรับแสดงจะเปนทาทางกิริยาของมนุษยตามธรรมชาติ ไมทําทารําอยางเชนละคร เรียกวาละครกําแบ (พูนพิศ
อมาตยกุล, 2552 : 206) เรื่องที่ใชแสดงละครรองแบบปรีดาลัยนั้น พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงพระ
นิพนธไวกวา 400 เรื่อง ยกตัวอยางเชน
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“กระทอมดินเปย ะ กินดิบ กํากงกําเกวียน ขี้หึงถึงดี คาราคาซัง คําหมอเทวดา คนทเล
จั๊กะแหลน จูบของคนยาก ชูโชค บรมะหึง แปลงกาย ผะอืดผะอม ผูรายกลับบาน พิไน
ยกรรมกะน้ําใจ มะนิลาลอตเตอรี่ มิตรประเสริฐ รับฝากอนุชา ลับลมคมใน ลาภหาย
หลงกล สนองคุณ สายชนวน สาวเครือแมวพันธุกรรม สิบรูไมเทาเจน สุดสกุล แสนแสบ
[…]”(สุรพล วิรุฬหรักษ, 2554 : 161)
เปนที่สังเกตไดวา ละครรองของกรมพระนราธิปประพันธพงศมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมากในสมัยนั้น เนื่องดวย
มีละครใหเลือกเลนเปนรอยๆเรื่อง มีเอกลักษณที่เปนของละครรองที่ไมซ้ํากับละครอื่นๆ มีความทันสมัยนาชมเปนอยางยิ่ง
ละครรองคณะปรีดาลัยไดรับความนิยมมาเรื่อยจนถึง ปพ.ศ.2456 ไดหยุดการแสดงลง และไดเกิดคณะละครขึ้นใหม ไดแก
คณะปราโมทัย คณะปราโมทยเมืองและคณะไฉวเวียง ทั้ง 3 คณะเปนคณะละครที่แสดงละครตามแบบฉบับของละครปรีดาลัย
มีการปรับเปลี่ยนบทละครไปบาง ตอมาละครรองเปนที่แพรหลายในสังคมมาก จึงมีคณะละครเกิดขึ้นมาอีกมากในสมัยนั้น
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงมีความสนพระราชหฤทัยในดานการละครเปนอยางยิ่ง
พระองคไดทรงพระราชนิพนธบทละครรองขึ้นหลายเรื่อง ลักษณะละครรองของพระองคจะแตกตางออกไปจากละครรองแบบ
ปรีดาลัย กลาวคือละครรองของรัชกาลที่ 6 จะเปนละครรองลวนๆ ไมมีบทพูดแทรกเลย เลียนแบบมาจากละครโอเปราของ
ตะวันตก และพระองคทานไดปรับใหมีความสอดคลองกับละครของไทย ลักษณะที่สําคัญคือตัวละครจะตองรองบทเองทั้งหมด
ไมมีลูกคูรองรับหรือชวยรอง ทรงแสดงทัศนะไววา “ไมควรมีลูกคูสําหรับละครชั้นดี การแทรกลูกคูก็เทากับการเลานอกบทใหผู
ดูเขาใจนั่นเอง นอกจากนั้นลูกคูก็มาชวยรองแขงกับคนแสดงใหเซ็งแซ นารําคาญดวย” (เสาวณิต วิงวอน, 2555 : 118) ตัวละคร
ใชทาทางแบบสามัญชน หรืออาจมีการรําแทรกบาง การแตงกายแตงอยางพันทาง มีการเปลี่ยนฉากตามทองเรื่อง ใชวงป
พาทยบรรเลงประกอบการแสดง ละครเรื่องสาวิตรี เปนละครที่แสดงยากและมีชื่อเสียงที่สุดของพระองคทาน เห็นไดวาละคร
รองมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลา เพื่อใหการละครนั้นเขากับยุคสมัยและสามารถดึงดูดผูชมใหสนใจในละครรอง ผูวิจัย
จึงเปรียบเทียบละครรอง ทั้ง 2 แบบไดออกดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระหวาง ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และ ละครรองของสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ
องคประกอบ
วิธีการดําเนิน
เรื่อง
ผูแสดง
เครื่องดนตรี

ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว
ดําเนินเรื่องดวยการรองเพลงของตัวละคร ไมมีลูกคู
รองรับหรือชวยเหลือในการดําเนินเรื่อง มีการรอง
เดี่ยว รองคู รองหมูและมีทาํ นองสวด
ใชชายจริงหญิงแท
ใชวงปพาทยไมนวม

เครื่องแตงกาย แตงแบบพันทาง
ฉาก
เปลีย่ นฉากตามทองเรื่อง เพื่อใหเกิดความสมจริง
สถานที่สําหรับ จัดแสดงที่โรงละคร หรือสถานที่ที่เปนอาคารในรวมมี
แสดง
ขนาดไมกวางนัก
เรื่องที่ใชแสดง มิกาโด วั่งตี่ ตั้งจิตรคิดคลั่ง ศกุนตลา พระรวง สาวิตรี
พระเกียรติรถ

ละครรองของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิป
ประพันธพงศ
ดําเนินเรื่องดวยการรองเพลงของตัวละคร ตัวละครรองเพลงใน
บทที่เปนคําพูดของตัวเอง มีลูกคูรองรับหรือชวยเหลือในการ
บรรยายความรูสึกนึกคิด หรือบรรยายบรรยากาศรอบขาง
ใชผูหญิงแสดงลวน แตตัวตลกสามารถใชผูชายแสดงได
ใชวงปพาทยไมนวม หากเลนภาษาไหนก็จะใชเครื่องภาษานั้นๆ
บรรเลงประกอบการแสดง
แตงแบบพันทาง
ใชฉากตั้ง แบบโรงละครปรีดาลัย โดยฉากสามารถเปลีย่ นไปได
ตามทองเรื่อง เพื่อเกิดความสมจริงมากขึ้น
โรงละครวิมานนฤมิตร พระราชวังสวนดุสิต โรงละครปรีดาลัย
และโรงละครอื่นๆภายหลังจากที่ละครปรีดาลัยเลิกไปแลว
โฉเบ อิสระแกตัว ขวดแกวเจียระไน ตุกตายอดรัก สาวเครือฟา
กระทอมดินเปยะ กินดิบ กํากงกําเกวียน ขี้หึงถึงดี คาราคาซัง คํา
หมอเทวดา คนทเล จัก๊ ะแหลน จูบของคนยาก ชูโชค บรมะหึง
แปลงกาย ผะอืดผะอม ผูรายกลับบาน พิไนยกรรมกะน้ําใจ
มะนิลาลอตเตอรี่ มิตรประเสริฐ รับฝากอนุชา ลับลมคมใน ลาภ
หาย หลงกล สนองคุณ สายชนวน สาวเครือฟาแมวพันธุกรรม สิบ
รูไมเทาเจน สุดสกุล แสนแสบ เปนตน
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สรุปไดวาละครรองเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูห ัว โดยผูริเริ่มคือ พระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระนราธิปประพันธพงศ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงละครบังสาวัน ของมลายู ละครดึกดําบรรพของไทย และละครโอเปรา
ของยุโรปเขาดวยกัน ละครรองมีลักษณะสําคัญคือ ผูแสดงจะตองรองเองดําเนินเรื่องเอง ใชปพาทยไมนวมเปนดนตรีรบั
ทาทางที่ใชเปนกิริยาของสามัญชนที่ปรุงแตงใหมีความงามแตยังคงลักษณะความเปนธรรมชาติของมนุษยไว เครื่องแตงกายที่
ใชเปนเครื่องแตงกายแบบพันทาง คือ ไมใสเครื่องละครแตงกายแบบสามัญชนทั่วไปแตทําใหสวยงามมากขึ้นเทานั้น ฉากเปน
ฉากที่สามารถเปลีย่ นไดตามทองเรื่อง เพื่อใหเกิดความสมจริงขึ้น ละครรองสามารถแบงไดออกเปน 2 ชนิดคือ
1.

2.

ละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ เปนละครรองแบบมีลูกคู มีเจาจอมารดาเขียน
เปนผูดูแลเรื่องทาทางประกอบการแสดง มีหมอมตวนศรี วรวรรณ เปนผูดูแลเรื่องเพลง ดําเนินเรื่องดวยการ
รองเพลง ผสมการเจรจาเล็กนอย คือ ตัวละครจะตองรองเพลงเองกลาวถึงคําพูดของตนเอง สวนในบทที่
บรรยายความรูสึกนึกคิดของตัวละครลูกคูจะเปนผูรองให โดยตัวละครและลูกคูจําเปนตองมีความสัมพันธกัน
เปนอยางยิ่ง ใชผูหญิงแสดงลวน แสดงที่โรงละครวิมานนฤมิตรและโรงละครปรีดาลัย ฉากเปนฉากตั้ง สามารถ
เปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่องที่แสดง ละครที่มีชื่อเสียงโดงดังมากทีส่ ุดคือละครรองเรื่องสาวเครือฟา เรียกละคร
ชนิดนี้วา “ละครรองสลับพูด”
ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เปนละครรองแบบไมมีลูกคู เปนละครที่
ไดรับอิทธิพลมาจากละครโอเปราโดยตรง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงดัดแปลงมาเปนละคร
รองแบบไทย โดยตัวละครจะดําเนินเรื่องดวยการรองลวนๆ ไมมีบทเจรจาแทรกอยูเ ลย ทาทางที่ใชและเครื่อง
แตงกายก็เปนแบบสามัญชน ฉากสามารถเปลีย่ นไดตามทองเรื่องเพื่อเกิดความสมจริงมากขึ้น ใชชายจริงหญิง
แทในการแสดง บทละครเปนเรื่องที่ดัดแปลงมาจากละครรํา ละครพูด และนิทานมหาภารตะของอินเดีย ละคร
ที่โดงดังมากที่สดุ คือละครรองเรื่องสาวิตรี เรียกละครชนิดนี้วา “ละครรองลวนๆ”

ภาพที่ 4 การแสดงละครรองแบบมีลูกคูเรื่องสาวเครือฟา
จัดแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
ที่มา : ศูนยสังคีตศิลป , 2522

ภาพที่ 5 การแสดงละครรองแบบไมมีลกู คูโดยกรมศิลปากร
ที่มา : เสาวณิต วิงวอน, 2555 : 119
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ละครเวทีสินไซ : นาฏกรรมในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม
พิมพวลัญช พลหงส
สุนิศา โพธิแสนสุข
หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชงานนาฏกรรมในการประกอบสรางอัตลักษณทางสังคม โดยศึกษาจากเอกสาร สื่อ และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห พบวา ละครเวทีเรื่องสินไซ เกิดจากเทศบาล
เมืองนครขอนแกนตองการใหประชาชนไดรับรูและเขาใจในวรรณกรรมสินไซ จึงไดนําเอาเรื่องราวจากวรรณกรรมสินไซมานําเสนอใน
รูปแบบการแสดงละคร ที่เขากับยุคสมัยใหเขาใจไดงาย เพื่อตองการสรางเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความ
กตัญู กลาหาญ ซื่อสัตย เสียสละ และพอเพียง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่มีอยูในตัวละครของวรรณกรรมสินไซ โดยอาศัยองคประกอบ ไดแก
1. บทละครและฉากประกอบการแสดง 2. ตัวละครและนักแสดง 3. เครื่องแตงกาย 4. สถานที่จัดแสดง เห็นไดวางานนาฏกรรมสามารถ
นํามาใชในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคมผานกระบวนการประกอบสรางและการเผยแพร โดยอาศัยคุณคาของงานนาฏศิลปเปนตัว
ขับเคลื่อน
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 สังขศิลปชัยเปนวรรณกรรมทองถิ่นอีสานที่มีอิทธิพลตอผูคนในชุมชนสองฝงโขง นอกจากมีความโดดเดน
ของภาษา เนื้อหา และมี คุณคาทางศิล ปะแล ว สินไซยังทรงคุณค าในเรื่องความรูข องศาสตรตา ง ๆ เชน ประวัติ ศาสตร
สังคมศาสตร สุนทรียศาสตร จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แฝงไปดวยหลักธรรมที่เสนอผานตัวละครได
อยางลงตัว และนอกจากนี้ยังมีรองรอยทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนวรรณกรรม หนังสือนิทาน การแสดงตาง ๆ
วรรณกรรมเรื่องสินไซหรือสังขศิลปชัย เปนนิทานพื้นบานอีสาน-ลาว ที่ไดรับการยกยองวามีความไพเราะและไดรับการจัด
อันดับใหเปนวรรณกรรมชั้นยอดของลาว (วนิดา ออนละมัย และสุดสันต สุทธิพิศาล. 2558 : ไมมีเลขหนา) วรรณกรรมเรื่อง
นี้นอกจากมีความงดงามทางภาษาแลว เนื้อหายังสนุกสนานนาติดตามดวยการผจญภัย ทั้งยังสอดแทรกเรื่องคุณธรรมหลาย
อยางโดยผานตัวละครของสินไซ คนอีสานสวนใหญเชื่อวาสินไซเปนอดีตชาติของพระพุทธเจา โดยเปนแบบปญญาสชาดกหรือ
ชาดกนอกนิบาต (รณภพ เตชะวงศ. 2555 : 12)
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ปจจุบันเทศบาลเมืองนครขอนแกน นําโดย นายพีระพล พัฒนพีระเดช (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน พ.ศ.25472555) ไดประกาศใชคําวา “สินไซ” เปนคําใชเรียกแทนจังหวัดขอนแกน และไดมีการหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนในเชิงประจักษ
คือ ไดใชประติมากรรมเสาไฟจากตัวละครเรื่องสินไซ ประกอบดวย สีโห หอยสังข และสินไซ เปนสัญลักษณแทนชาวจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งติดตั้งอยูบริเวณศาลเจาพอหลักเมือง และประตูเขาเมืองขอนแกน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวรรณกรรมสิน
ไซกับจังหวัดขอนแกนที่มีความผูกพันกันมาตั้งแตอดีต จึงเปนเหตุใหเทศบาลนครขอนแกนนําเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซมา
เปนแนวคิดในการประกอบสรางอัตลักษณโดยนําเสนอเรื่องราวผานงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งประติมากรรมและ
นาฏกรรม
นาฏกรรม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง งานเกี่ยวกับการรํา การ
เตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย สวนคําวาอัตลักษณ
แปลตรงมาจาก อั ต + ลั ก ษณ หมายถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานได ใ ห ค วามหมายว า อั ต ลั ก ษณ หมายถึ ง
ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําใหสิ่งนั้นเปนที่รูจักหรือจําได สายฝน ควรผดุง (2536 : 16) กลาวถึงอัตลักษณไววา อัต
ลักษณ หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของที่แสดงออกถึงความเปนตัวตน เปนสํานึกที่บุคคลรับรูและรูตัววาเขาคือใคร มี
ลักษณะอยางไร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อแบบแผนพฤติกรรมและลักษณะนิสัยอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากคนอื่นกลุม
อื่นสิ่งอื่นอยางไร บุคคลอาจมีอัตลักษณหลาย ๆ อยางในตัวตนก็ได การจะรับรูวาใครมีอัตลักษณอยางไร พิจารณาจากการ
แสดงออกผานทางตัวแทนความมีตัวตนในรูปของสถานะของบุคคล เพศ สภาพ ตําแหนง หนาที่ บทบาททางสังคม ฯลฯ ซึ่ง
เรียกสิ่งเหลานี้วาเปนอัตลักษณของปจเจกหรืออัตลักษณสวนบุคคล สวนการแสดงออกผานสัญลักษณอะไรบางอยางที่มี
ความหมายเปนที่เขาใจรวมกันและการแสดงออกผานพิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ตํานาน เรื่องเลา ประวัติศาสตร และ
ปรากฎการณทางสังคม เรียกวา “อัตลักษณทางสังคม” หรือ “อัตลักษณที่คนในสังคมมีสวนรวมกัน” อัตลักษณเปนผลรวม
ของโครงสรางแหงตน (Self-Structure) เปนลักษณะเฉพาะบุคคลที่เกิดขึ้นภายในตน มีพัฒนาการเกิดขึ้นตามชวงวัย การ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณจึงขึ้นอยูกับการปรับตัวตามบทบาท หนาที่ ความเชื่อ และคานิยมสวนบุคคล
ละครสินไซเปนนาฏกรรมที่ใชในการประชาสัมพันธใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวหรือจุดเดนของบุคคล องคกร และ
สถานที่เพื่อสื่อความหมายตามกระบวนการประกอบสรางอัตลักษณ ใหเปนที่รูจักและดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในยุค
ปจจุบันที่มีการแขงขันการอยางรุนแรง ไมเวนแมแตในเรื่องวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “ละครสินไซ :
นาฏกรรมในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม” เพื่อศึกษาการใชงานนาฏกรรมมาเปนเครื่องมือในการประกอบสรางอัต
ลักษณของเมืองขอนแกน
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการคุณคาของงานนาฏกรรมในบริบทของการประกอบสรางอัตลักษณทางสังคม
วิธีดําเนินงานวิจัย
บทความวิ จั ย เรื่ อ ง ละครสิ น ไซ : นาฏกรรมในบริ บ ทการสร า งอั ต ลั ก ษณ ท างสั ง คม เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ซึ่งทําการวิจัยจากเอกสาร สื่อ และบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ สื่อ
สารสนเทศ สื่อดิจิทัล และนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) แบงไดเปน 2 สวน คือ
1. การรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากเอกสาร สื่อ และบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยใชเครื่องมือคือ เอกสารสูจิบัตร
อินเทอรเน็ต สื่อดิจิทัลบันทึกการแสดง
2. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยตามหลักแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ และนําเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ละครเวทีเรื่องสินไซ เปนการใชประโยชนจากคุณคาของงานนาฏกรรมในกระบวนการประกอบ
สรางอัตลักษณของเมืองขอนแกน เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางผูคนในเมืองขอนแกนใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึ่งในกระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของเมืองขอนแกนนั้นแบงไดเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาหาขอมูล 2) การ
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เผยแพร 3) การขยายผล โดยมีเสนทางเริ่มตนมาจากงานศิลปกรรมดั้งเดิมนั่นคือ ฮูปแตม ซึ่งเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
ในเชิงประจักษในจังหวัดขอนแกน ทําใหทราบวาจังหวัดขอนแกนมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาประกอบสรางเปนอัต
ลักษณ หลังจากที่ไดทําการศึกษาหาขอมูลแลวจึงเกิดพัฒนาการและขยายผลเพื่อเขาถึงประชาชนโดยการแปรวรรณกรรมสิน
ไซใหกลายเปนรูปธรรม นั่นคือเกิดเปนประติมากรรมเสาไฟฟาวรรณกรรมสินไซ (สีโห สินไซ สังข) ซึ่งถือไดวาเปนการเชื่อมโยง
ระหวางสินไซกับสังคมเมืองใหเปนที่คุนเคยกัน แตทั้งนี้หากใครที่ยังไมเคยอานวรรณกรรมสินไซจะไมสามารถเขาใจไดเลยวา
ประติมากรรมเสาไฟฟานั้นมีความหมายวาอยางไร ดังนั้นเทศบาลนครขอนแกนจึงกาวเขาสูขั้นตอนการขยายผล ใหความรู
ความเขาใจในวรรณกรรมสินไซ โดยจัดทําละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เรื่องสินไซ ดวยรูปแบบของงานนาฏกรรม
นี้ทํ า ให ว รรณกรรมสิ น ไซเป น ที่ ติ ดตราตรึ ง ใจและเข า สูก ระบวนการรั บ รู ข องสั ง คมได ม ากขึ้ น จึ ง ได นํ า เอาเรื่อ งราวจาก
วรรณกรรมสินไซมานําเสนอในรูปแบบการแสดงละคร ที่เขากับยุคสมัยใหเขาใจไดงาย เพื่อตองการสรางเด็กและเยาวชนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความกตัญู กลาหาญ ซื่อสัตย เสียสละ และพอเพียง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่มีอยูในตัวละคร
ของวรรณกรรมสินไซ ถือไดวาเปนปรากฏการณแรกในจังหวัดขอนแกนที่ไดมีละครเวทีระดับคุณภาพ ที่เปนการสะทอนใหเห็น
ถึงความรัก ความสามัคคี ความมุงมั่น ความทุมเทและความรวมมือจากหลายๆฝายทั้งภาครัฐและเครือขายภาคประชาชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน ไดแก หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร
สํ า นั ก วั ฒ นธรรม และเทศบาลนครขอนแก น ตลอดจนคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะศิ ล ปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวนภาคเอกชน ประกอบดวย หางเซ็นทรัลพลาซาขอนแกน การปโตรเลียมแหงประเทศไทยใน
พื้นที่ขอนแกน หางโรบินสันขอนแกน เครือขายหนังสั้นขอนแกน และอีกมากมาย ผานกระบวนการประกอบสรางดังนี้
1. บทละครและฉากประกอบการแสดง
ละครเวทีสินไซ เขียนบทละครและกํากับการแสดงโดย นายธนวรรธ ชายกุล (ผูประกอบการดานการจัดการแสดง
ละคร) ซึ่ งเรื่ องราวของวรรณกรรมสิ นไซสิน ไซที่ นํ ามาแสดงละครในครั้ง นี้ ได นํา วรรณกรรมสิ นไซจากลายลัก ษณ มา
ตีความหมายและสื่อออกมาในรูปแบบละครที่เขากับยุคสมัย เพื่อใหเขาใจไดงายและจัดทําฉากประกอบการแสดงใหมีความ
งดงามสมจริงทั้งการใชเทคนิคเสริมและการสรางฉากขึ้นมา เนื้อเรื่องละครเวทีสินไซแบงออกเปน 3 องก 17 ฉาก ดังนี้
องกที่ 1
ฉากที่ 1 บานตา-เปดเรื่อง
(เวลาปจจุบัน)
ที่บานเล็กๆของตา อดีตนักวิชาการและนักละครคนหนึ่งในภาคอีสาน เหตุการณเกิดขึ้นเมื่อลูกสาวที่แตงงานไปอยู
กรุงเทพฯ และเพิ่งทะเลาะกับสามีไดพาลูกสาวของตนกลับมาเยี่ยม วันหนึ่งเมื่อเธอพาลูกไปเที่ยวดูหมอลํา เธอไดพบวา
เหตุการณวุนวายทะเลาะเบาะแวงนั้นมีอยูในทุกๆแหง ทั้งในมืองหลวงและในที่ตางๆ แมแตในชีวิตของเธอเอง เมื่อกลับมาบาน
ตาไดเลานิทานเรื่อง “สินไซ” ที่กําลังเตรียมทําเปนละครใหหลานสาวฟง เพื่อใหหลานสาว ลูกสาว หรือแมแตตัวตาเอง ได
เรียนรูอะไรบางอยาง...นั่นคือสิ่งที่ “ในหลวง” ที่ตาเคารพนับถือ เฝาสั่งสอนพสกนิกรของพระองคให “รูรัก สามัคคี” นั่นเอง
...คอรัสออกมาเลาเรื่อง...(ภาพขึ้นจอ-ภาพนครเปงจาลอันงดงาม เปนบรรยากาศเฉลิมฉลองทั่วเมือง)
ฉากที่ 2 เปงจาลนครา
(เมืองเปงจาล-งานเฉลิมฉลอง)
...คอรัสออกมาเลาเรื่อง...
เวลานี้ นครเปงจาลมีแตความรมเย็นและรุงเรือง ทวาในหัวใจของ “ทาวกุศราช” ผูครองนคร กลับมีแตความรุมรอนและเคือง
แคน เนื่องจาก “นางสุมณฑา” ขนิษฐาผูงดงามไดถูกยักษ “กุมภัณฑ” เหาะมาจับตัวไป จนกระทั่งพระองคไดพระโอรสที่เพิ่ง
ประสูติจากมเหสีทั้ง 8 แตก็ยังไมสามารถระงับความทุกขโศกได เพราะยังไมรูชะตากรรมของนองสาววาดีรายประการใด
ฉากที่ 3 สุมณฑาทอง
(เมืองอโนราช-เมืองยักษ)
...คอรัสออกมาเลาเรื่อง...
ที่เมืองอโนราช สุมณฑาซึ่งทําจิตใจอยูรวมกับกุมภัณฑไดแลว ไดตั้งครรภและคลอดบุตรเปนหญิงชื่อ “สีดาจันทร” ซึ่งตอมาได
เปนมเหสีของ “ทาววรุณราช” จาวเมืองบาดาล
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ฉากที่ 4 9 โอรสประสูติ
(เมืองเปงจาล)
มเหสีทั้ง 8 ของทาวกุศราชไดคลอดพระโอรสออกมาทั้งสิ้น 9 พระองค โดยนางจันทาเทวีมเหสีเอกคลอดโอรส
ออกมาเปนคชสีห (สีโห) และนางลุน มเหสีนองเล็กในพี่นองทั้ง 7 คน คลอดโอรสออกมาเปนแฝดคือ เด็กชายกับหอยสังข (สิน
ไซกับสังขทอง) สวนมเหสีอีก 6 นางคลอดโอรสมาเปนเด็กชายทั้ง 6 คน
ฉากที่ 5 เนรเทศ 5 แมลูก
(เมืองเปงจาล)
ดวยฤทธิ์ยาเสนหและการติดสินบนโหรจากมเหสีทั้ง 6 ทําใหทาวกุสราชเขาใจผิดวาโอรสทั้งสาม คือ สีโห สินไซ และ
สังขทองเปนกาลีบานกาลีเมือง จะตองเอาไปประหาร แตนางจันทาเทวีและนางลุนขอความเมตตารองขอใหเลี้ยงไว หาก
ไมเชนนั้น นางก็ขออยูเคียงขางลูก ทั้งสองมเหสีและสามโอรสจึงถูกขับไลใหไปอยูปา
ฉากแทรก ตาเลาเรื่อง 5 แมลูกไปอยูปา (บริเวณบานตาหรือหนาเวที)
ตาเลาใหหลานสาวและลูกสาวฟงถึงเหตุการณที่งทั้งหาแมลูกตองเดินทางเขาปาและตกระกําลําบากเปนอยางยิ่ง แต
ดวยความสงสารของเหลาเทพยดา พระอินทรจึงใหทาววิษณุกรรมเนรมิตปราสาทกลางปาใหเหลาแมลูกไดอยูอาศัย และตั้งชื่อ
โอรสทั้งสามวา สินไซ สังขทอง และสีโห
องกที่ 2
ฉากที่ 6 เปดตัวสินไซ สังขทอง สีโห วัยหนุม
(ในปา-กลางวัน)
...คอรัสออกมาเลาเรื่อง... (ภาพขึน้ จอ-ภาพสินไซยิงศร)
โอรสทั้งหกไดรับพระบัญชาจากทาวกุศราชใหเดินทางไปตามหานางสุมณฑาและพากลับมาใหได หกโอรสเดิน
ทางเขาปามาจนพบสินไซ สังข และสีโห และไดหลอกสามกุมารวาเสด็จพอสั่งใหไปรับตัวอาแลวจะยกเมืองให พรอมทั้งรับแม
กลับไปอยูดวยและจะลืมเรือ่ งเกาทั้งหมด ดวยความกตัญูและอยากชวยอา สามกุมารและหกโอรสจึงออกเดินทางเพื่อตามหา
นางสุมณฑาและจะพากลับมาใหได
ฉากที่ 7 ลาแมและปา
(ในปา-กลางวัน)
สามกุมารเขาไปลาแมและปากอนออกเดินทาง ทั้งสองรองไหสั่งสอนลูกดวยความอาลัยรัก
ฉากที่ 8 ดานงูซวง
(ในปา-กลางวัน)
...คอรัสออกมาเลาเรื่อง...
เกากุมารเดินทางเขาไปในดานของ “งูซวง” พญางูยักษที่มีฤทธิ์เดชพนไฟได มีดวงตาแดงก่ําลุกโชนดั่งเพลิงและ
สามารถวายไปในอากาศ มันตองการกินเหลากุมารทั้งหลายที่บุกรุกเขามาในเขตของมัน จึงเกิดการตอสูกันขึ้น จนในที่สุดสิน
ไซ สังขทอง และสีโหก็เอาชนะงูซวงได โดยถูกขรรคของสินไซฆาตาย ทามกลางความตระหนกของอีกหกกุมาร
(ภาพขึ้นจอ-ภาพสังขทองแปลงเปนเรือพาสินไซขามแมน้ํา)
ฉากที่ 9 ยักษขิณี
สินไซและสังขทองเดินทางตอไป สวนหกกุมารหวาดกลัวไมกลาเดินทางตอ สินไซจึงใหรออยู ณ ริมฝงแมน้ําโดยให
สีโหเฝาไวเพราะไมไวใจเกรงวาหกกุมารจะไปทําสิ่งไมดีอีก สินไซและสังขทองสองพี่นองเดินทางลวงเขาไปในเขตของยักษขิณี
ซึ่งเปนนางยักษท่ีมัวเมาในตัณหาและมีอายุมากกวาทั้งสองกุมารหลายเทา นางยักษเนรมิตศาลาอันงดงามพรอมทั้งอาหาร
ตางๆไวลอหลอกสินไซ พรอมทั้งแปลงกายเปนสตรีโสภาเชื้อเชิญใหสินไซพักดื่มกินและยอมเปนสามีนาง สินไซพินิจแววตานาง
ยักษก็เห็นวาไรแววตาของความเปนมนุษยมีเพียงความหยาบกระดางแบบยักษ เมื่อรูดังนี้แลวสินไซและสังขทองจึงพยายามหนี
จากดินแดนแหงนี้ แตนางยักษขิณีก็พยายามจะจับสินไซมาเปนสามีใหได ในที่สุดสินไซก็หนีขามเขตแดนไปพน โดยมีนางยักษ
ติดตามมาดาเพราะความโกรธจนสุดเขตแดนของตน
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ฉากที่ 10 แดนกินรี
(หนองน้ํา บรรยากาศพิเศษ สวยงามดังทิพย)
(ภาพขึ้นจอ-ภาพแดนกินรี)
...คอรัสออกมาเลาเรื่อง...
สินไซเดินทางมาถึงถิ่นนางกินรี เผาพันธุครึ่งคนครึ่งนกที่มีรูปรางงดงามยิ่ง พบนาง “เกียงคํา” และบริวารกินรีอีก
500 นาง สินไซเขาโอโลมจนไดนางเกียงคําเปนภรรยารวมทั้งเหลากินรีทั้งสิ้นดวย และอยูอาศัยที่นี่เปนเวลา 7 วัน ดวย
ความสุขสิเนหา แตแลวก็ตองตัดใจออกเดินทางตอเพื่อทําภารกิจใหสําเร็จ พรอมทั้งสัญญวาจะกลับมารับเกียงคําเมื่อภารกิจ
ลุลวงแลว
ฉากที่ 11 บานตา (เวลาเดิม)
ตาเลาเรื่องสรุปการเดินทางใหหลานกับแมฟง และเลาวาในที่สุดก็เดินทางมาถึงดานที่สําคัญที่สุด คือดานของยักษ
กุมภัณฑ
ฉากที่ 12 ดานยักษกุมภัณฑ (สินไซชิงสุมณฑา)
(เมืองอโนราช-ในวัง)
...คอรัสออกมาเลาเรื่อง...
ที่เมืองอโนราช กุมภัณฑนอนหลับอยูเคียงสุมณฑาแลวเกิดฝนรายเปนลางบอกเหตุวาจะตองสูญเสียสิ่งรักไป แตแลว
ก็ทําใจวาเปนเพียงความฝนและตัดใจออกไปหากินตามปกติ โดยสั่งเสียสุมณฑาใหระวังตัวดวยความอาลัยอาวรณ เมื่อกุมภัณฑ
ออกไปแลว สินไซก็ลักลอบเขาไปหานางสุมณฑาและเลาเรื่องราวทั้งหมดเพื่อเตรียมจะพานางหนีกลับเมืองเปงจาล แต
กุมภัณฑก็กลับมาพอดี สินไซจึงไปซอนหลังกองดอกไมที่กุมภัณฑเก็บมาใหสุมณฑาเสมอๆ กุมภัณฑไดกลิ่นมนุษยและมีความ
สงสัยอยางยิ่งจนทะเลาะกับสุมณฑาจนกระทั่งออนอกออนใจและหลับไป สินไซจึงออกจากที่ซอนและพาสุมณฑาออกไป โดย
ที่นางยังอาลัยอาวรณผัวและแกลงลืมของถึงสามครั้งเพื่อไปปลุกกุมภัณฑ ในที่สุดสินไซก็พาไปซอนในถ้ํานอกเมืองและปดปาก
ถ้ําไวแลวกลับไปหากุมภัณฑ จึงเกิดการตอสูกันขึ้น สินไซไดใชพระขรรคฟนคอกุมภัณฑขาดกระเด็น
(ภาพขึ้นจอ- กุมภัณฑถูกสินไซตัดคอ หัวขาด)
ฉากแทรก บานตา (เวลาเดิม)
ตาเลาถึงการสูรบระหวางสินไซและกุมภัณฑใหหลานฟง โดยเลาวาฆาเทาไหรกุมภัณฑก็ไมตาย และยิ่งเกณฑไพรพล
ยักษมาสมทบมากมายมืดฟามัวดิน จนสินไซและสังขทองสูไมได จนในที่สุดตองแผลงศรไปเรียกสีโหมาชวย
(ภาพขึ้นจอ-กองทัพกุมภัณฑนับลาน)
ฉาก 13 มหาสงคราม
สีโหรีบเหาะมาชวยในทันที ทําใหฝายสินไซไดเปรียบขึ้นอยางมาก
(ภาพขึ้นจอ-ภาพสินไซ สีโห หอยสังข ฆายักษลมตายจํานวนมาก)
(ภาพขึ้นจอ-ภาพสังขทองพนไฟ)
ในที่สุดสามพี่นองก็ฆายักษลมตายลงเกือบหมด เหลือแตกุมภัณฑเพียงผูเดียว กุมภัณฑขวางขวานเพชรใสสินไซ สังข
เอาตัวเขาขวางขวานเพชรนั้นจึงสะทอนกลับมาถูกกุมภัณฑถึงแกความตาย
(ภาพขึ้นจอ-กุมภัณฑถูกขวานตนเองตัดคอ)
ฉาก 14 สินไซชิงตัวนางสีดาจันทร
(เมืองนาค บรรยากาศใตน้ํา)
สินไซเดินทางไปทาทาววรุณราชผูครองนครบาดาลเลนสกา เพื่อชิงตัวนางสีดาจันทร โดยมีเงื่อนไขวา หากตนเองแพ
จะมอบของวิเศษ 3 อยางที่นําติดตัวมา ไดแก พระขรรค ศร และสังขทอง (สังขแปลงตัวเปนตัวเล็ก) ใหแกทาววรุณราช แต
หากทาววรุณราชแพจะตองมอบเมืองบาดาลใหสินไซ ทาววรุณราชพายแพถึง 3 ครั้ง แตก็บิดพริ้วไมทําตามสัญญาจึงเกิดตอสู
กัน ทาววรุณราชสูไมไดจึงเรียกฝูงนาคทั้งหลายมารุมทํารายสินไซ แตสินไซมีพวงเปนฝูงครุฑจึงแผลงศรไปเรียกครุฑมาชวย ใน
ที่สุดฝูงครุฑก็ปราบฝูงนาคไดหมด ทาววรุณราชจึงยอมแพยกเมืองบาดาลใหสินไซ แตสินไซก็คืนเมืองกลับคืนใหทาววรุณราช
ปกครองเมืองตอไปและขอรับนางสีดาจันทรกลับไปเมืองเปงจาล
(ภาพขึ้นจอ-ฝูงครุฑกัดกินฝูงนาค)
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ฉากแทรก ตาสรุปเรื่องเมืองนาค
(บานตา กลางคืน)
องก 3
ฉากแทรก ตาเลาเรื่องทาวเวสสุวรรณชุบชีวิตกุมภัณฑ
ตาเลาวาอีก 7 ปตอมา ทาวเวสสุวรรณไดชุบชีวิตกุมภัณฑขึ้นมาอีกครั้ง สิ่งแรกที่กุมภัณฑคิดถึงคือ นางสุมณฑาและ
ความคั่งแคนที่มีตอสินไซ จึงเหาะไปลักนางสุมณฑามาอีกครั้งพรอมจับตัวสินไซมาดวยเพื่อตมกินที่เมืองยักษ
ฉาก 15 ตมสินไซ-พระอินทรจบความ
(เมืองอโนราช)
กุมภัณฑจับสุมณฑากับสินไซมาที่เมมืองอโนราชและกําลังจะตมสินไซกิน แตสังขทองและสีโหตามมาชวยไดทัน และ
นําพระขรรคมาใหสินไซ สินไซจึงมีฤทธิ์อีกครั้ง สามพี่นองและหมูยักษไดตอสูกันอีกจนวุนวายไปทั้งสามโลก พระอินทรจึงลงมา
ไกลเกลี่ยจบความใหยุติศึกสงครามเสียเพื่อมิใหมีการลมตายกันอีกตอไปและไมใหผูกฝงเวรกรรมกันไปไมรูจบ และสั่งให
กุมภัณฑคืนสุมณฑาใหสินไซ แตทาวสินไซก็มีทางออกคือใหกุมภัณฑยกขันหมากมาสูขอตามประเพณี และใหกุมภัณฑพิสูจน
ความตั้งใจของตนดวยการสรางสะพานเงินสะพานทองทอดมาจากเมืองอโนราชถึงเมืองเปงจาล ตั้งแตน้ันมาทาวสินไซก็
ปกครองบานเมืองอยางสงบสุข และเมืองยักษกับคนก็ผูกมิตรเชื่อมสัมพันธกันตั้งแตนั้นมา
ฉาก 16 ตาจบนิทาน
เมื่อเลานิทานจบ ตากับหลานพากันหลับไปบนเกาอี้เคียงกันอยางเปนสุข แมเขามาหมผาใหอยางอบอุน
ฉาก 17 FINALE
นักแสดงทั้งหมดขึ้นมารองเพลงสุดทาย
2. ตัวละครและนักแสดง
ตัวละครหลักในเรื่องสินไซมีบุคลิกที่แตกตางกัน เชน สินไซ เปนตัวเอกมีบุคลิกที่สงางาม เกงกาจ รูปงาม สังของ มี
บุคลิกที่ขี้เลน ฉลาดหลักแหลม เจาเลห และสีโห มีบุคลิกที่นาเกรงขาม เครงขรึม เปนตน ดังนั้นการถอดบทละครออกมาสูการ
แสดงจึงตองแสดงออกซึ่งบุคลิกเหลานี้ใหชัดเจน และเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินเรื่องใหเปนไปอยางสมบทบาทและไดอรรถรส
โดยตัวละครเหลานี้ไดรับความรวมมือจากภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี ชาญสุวรรณ ผู ชวยศาสตราจารย ดร.อุรารมย จันทะมาลา และอาจารยธัญลักษณ มูล
สุวรรณ พรอมดวยนิสิตจํานวนหนึ่งมารวมแสดงเปนตัวละครหลัก
3. เครื่องแตงกาย
ละครสินไซออกแบบเครื่องแตงกายโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี ชาญสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุรา
รมย จันทะมาลา และอาจารยธัญลักษณ มูลสุวรรณ จากภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งการแตงกายจะมีการออกแบบใหเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละคร
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ภาพประกอบที่ 1 บุคลิกและเครือ่ งแตงกายตัวละครหลัก
4. สถานที่จัดแสดง
ละครเวทีสินไซ จัดแสดง ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซาขอนแกน จังหวัดขอนแกน ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง
ขอนแกน ซึ่งเปนสถานที่ที่เปนศูนยรวมของผูคนหลากลาย ทั้งนักทองเที่ยว พอคาและประชาชน การเลือกสถานที่นี้เปนที่จัด
แสดงจึงเปนการประชาสัมพันธไดอยางดีเยี่ยม สามารถเรียกคนดูไดอยางมากมาย
จากกระบวนการสรางละครเวทีสินไซ พบวา ละครเวทีเรื่องสินไซ เปนเครื่องมือที่ทําใหผูคนไดเขาใจและเขาถึง
วรรณกรรมสินไซไดอยางถองแท โดยมีองคประกอบคือ 1. บทละครและฉากประกอบการแสดง มีการดําเนินเรื่องตั้งแตตนเหตุ
ของเรื่องจนถึงจุดจบของเรื่อง ซึ่งในเนื้อเรื่องนั้นก็ไดแฝงคําสอนและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตไวตามหลักคุณคาของ
วรรณกรรมสินไซที่เปนลายลักษณ 2. ตัวละครและนักแสดง การแสดงออกทางอารมณที่ทําใหเกิดความรูสึกรวมกับละคร
หรือที่เรียกวา "อินไปกับละคร" เรียกวาเปนการทําใหวรรณกรรมเรื่องสินไซหลุดออกจากหนังสือมามีชีวิตไดอีกครั้ง ทําให
ผูคนไดจดจําสินไซดวยความเขาใจมากขึ้นไปอีก 3. เครื่องแตงกาย มีการแตงกายที่แสดงออกไดถึงบุคลิกภาพและลักษณะเดน
ของตัวละครแตละตัว 4. สถานที่จัดแสดง สถานที่จัดการแสดงละครเวที คือ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา ที่ตั้งอยู ณ ใจ
กลางเมืองขอนแกน ซึ่งการเลือกสถานที่นี้ก็เปนการบงชัดอยูแลววาตองการใหเปนที่สนใจของผูคนรวมทั้งสื่อมวลชนตางๆ
องคประกอบทั้ง 4 นี้ เปนกระบวนการสรางงานนาฏกรรม ซึ่งเปนหนึ่งในขั้นตอนของการประกอบสรางอัตลักษณ
ของเทศบาลนครขอนแกน และถือเปนขั้นตอนสําคัญเนื่องจากองคประกอบในงานนาฎกรรมนั้นสามารถสื่อความหมายไดทั้ง
รูปและเสียง ทําใหผูรับสื่อสามารถรับรูไดอยางตรงประเด็น
คุณคาของงานนาฎกรรม
การอาศัยงานนาฏกรรมเปนสื่อในการเผยแพรสินไซนี้ทําใหไดรบั ความรูบนความเพลิดเพลิน ใชคุณคาของนาฏศิลป
เปนสื่อกลาง ซึ่งสามารถจําแนกคุณคาไดดังนี้
1. คุณคาดานความบันเทิง ความเจริญเปนจุดมุงหมายสําคัญของการแสดงทุกประเภท เพราะการแสดงพื้นเมืองทํา
ใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งจากลีลาทาทางของผูแสดง ความวิจิตรงดงามของเครื่องแตงกาย ความงามสวยงามของ
ฉาก
2. คุณคาดานศิลปวัฒนธรรม เปนศูนยรวมของงามศิลปหลากหลายสาขา เชน ดุริยางคศิลป นาฏศิลป วรรณศิลป
มัณฑนศิลป วิจิตรศิลป และขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของทองถิ่น
3. คุณคาดานจริยธรรม เนื้อเรื่องของการแสดงสวนใหญจะสะทอนคติธรรมคานิยมทางพุทธศาสนา การทําดีไดดี ทํา
ชั่วไดชั่ว เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม
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4. คุณคาดานความคิด เปนการแสดงความสามารถดานคิดสรางสรรค สรางจินตนาการ สอดแทรกคติสอนใจ และ
แนวคิดที่เปนประโยชน
5. คุณคาดานการศึกษา กอใหประโยชนตอการศึกษาคนควา ทั้งในดานประวัติศาสตร วิถีชีวิตความเปนอยู สังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อของผูคนในแตละทองถิ่น
สรุปและอภิปรายผล
ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เรื่อง สินไซ ถูกใชเปนเครื่องมือในการอธิบายความหมายของวรรณกรรมสิน
ไซ ดวยรูปแบบและองคประกอบของการแสดงที่มีทั้งลักษณะทางกายภาพของตัวละคร บุคลิก อารมณ และการปฏิสัมพันธ
กับคนดู ทําใหสังคมเกิดการรับรูและเขาใจในคุณคาที่ตองการสื่อผานตัวละครวรรณกรรมสินไซ คือ กตัญู กลาหาญ ซื่อสัตย
เสียสละ และพอเพียง อันเปนคุณลักษณะที่ตองการใหเปนอัตลักษณของชาวขอนแกน ดังที่ ประวิทย ฤทธิบูลย (2558 :
135) ไดกลาวถึงความสําคัญของนาฏศิลปไววา เพื่อเปนการตีความใหสังคมรับรูในการสื่อความหมายในงานทางดานนาฏศิลป
ไทยไปในทิศทางที่สงเสริมและเปนการสนับสนุนงานศิลปะในทางที่ดีขึ้น โดยไมควรมองนาฏศิลปเปนเพียงเรื่องบันเทิงที่สราง
ขึ้นมาจากโลกมายาแหงจินตนาการผานมโนทัศนของศิลปนเทานั้น แตยังมีประโยชนเพื่อใชเสพและปลดปลอยพันธนาการ
ทางดานอารมณ นาฏศิลปจึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นมาพรอมกับการสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกสรางขึ้นมา
เพื่อกลบเกลื่อนใหรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรืออาจกลาวไดถึงที่สุดวาเปนกระบวนทัศนท่ีแฝงดวยอุดมการณทางมายาคติ
ที่สงผานสื่อทางศิลปะและวัฒนธรรม
จะเห็นไดวางานนาฏกรรมสามารถนํามาใชในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม ผานกระบวนการประกอบสราง
และการเผยแพร โดยอาศัยคุณคาของงานนาฏศิลป ซึ่งสามารถจําแนกไดหลายดาน คือ คุณคาดานความบันเทิง คุณคาดาน
ศิลปวัฒนธรรม คุณคาดานจริยธรรม คุณคาดานความคิด และคุณคาดานการศึกษา เปนตัวขับเคลื่อนเชื่อมโยงคําวา สินไซ
ระหวางนามธรรมกับรูปธรรม เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางผูคนในเมืองขอนแกนใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
อัตลักษณรวมกัน ดังที่ สุทธิ กาบพิลา (2558) ไดกลาววา อัตลักษณของบุคคลจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความรูสึกรวมกันในดาน
การตระหนักรับรูบางอยางเกี่ยวกับตัวตนของเรา เกี่ยวกับการยอมรับในความเปนตัวตนประกอบกับการแสดงตัวตนใหเห็นวา
มีความเหมือนหรือตางกันอยางไรกับกลุมอื่น อัตลักษณเกิดจากการปฏิสัมพันธทั้งระหวางสังคมและตัวบุคคล แตจะเลือกจาก
สวนใดอีกลักษณะหนึ่ง ที่ยอมรับเพื่อนํามาใชภายใตเงื่อนไขของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณอาจกําหนดไดทั้งของบุคคลเปนผู
กําหนดหรือกําหนดโดยสังคม อัตลักษณกับสังคมซึ่งเปนเรื่องที่แยกออกจากกันไมได
ขอเสนอแนะ
ละครเวทีสินไซ เปนการใชงานนาฏกรรมในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม เพื่อบงบอกความเปนตัวตนของ
จังหวัดขอนแกน ซึ่งในแตละทองถิ่นมีอัตลักษณที่แตกตางกัน สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในสรางอัตลักษณเพื่อเพิม่
คุณคาใหกับทองถิ่นอื่นๆ
เอกสารอางอิง
ชอบ ดีสวนโคก. (2550). วรรณกรรมพื้นบานสินไซขอนแกน. กรุงเทพฯ: คลังนานาวิทยา.
ทรงวิทย พิมพะกรรณ. (2553). การฟนฟูวรรณกรรมสังสินไซสองฝงโขง : จากพิธีเปดมหกรรมซีเกมส สูการแสดงละครคํา
กลอนฉลอง 150 ป นครหลวงเวียงจัน. วารสารมิตรภาพไทยลาว. 17(1), 23-25.
ประวิทย ฤทธิบูลย. (2558). นาฏศิลปไทย:สื่อทางวัฒนธรรมทีม่ ากกวาความบันเทิง. กรุงเทพฯ: Journal Art Klong Hok.
รณภพ เตชะวงศ. (2555). วัสดุและสัญลักษณในจิตรกรรม. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ: ศริวัฒนาอินเตอรพริ้นท
วนิดา ออนละมัย และสุดสันต สุทธิพิศาล. (2558). การปรับใชวรรณกรรมสินไซโดยชุมชน เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. วารสารวิชาการทองเที่ยวไทยนานาชาติ. 11(2).
สายฝน ควรผดุง. (2536). อัตลักษณ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
สุทธิ กาบพิลา. (2558). การผลิตทางวัตถุของมารก. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา.
NATIONAL CONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
LIBERAL
ARTS,
1ST NATIONAL1STCONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
2018, 2018,
LIBERAL
ARTS,
UBUUBU

259265

สภาพสังคมและการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต พ.ศ. 2468-2487 :
กรณีศึกษาผานรายงานตรวจราชการ
The Social and the Operation to Developments Policies of Isan Region by
The Government Siam: a case study of Official Report between 1925-1944
พีรภัทร หาวเหิม
สมศรี ชัยวณิชยา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพสังคมชาวอีสานและการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลสยาม ระหวาง พ.ศ.24532487 ใน ดานคมนาคม ดานเศรษฐกิจ ผาน “รายงานตรวจราชการ” ผลการศึกษาพบวา สังคมชาวอีสานในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีความเปนอยูที่ยากลําบากเนื่องจากเกิดภาวะทุพภิกขภัยตลอดรัชสมัย โดยสงผลในรัชกาลตอมา อยางไรก็ตาม
รัฐบาลทั้ง 2 รัชกาลก็ไดมีมาตรการแกไขปญหาที่เกิดจากภาวะทุพภิก ขภัยในอีสานจนสง ผลใหเกิดความเปลี่ย นแปลงในชวงปลาย
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 มีสภาพวิถีชีวิตที่เหมือนกันกับใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คือการประกอบอาชีพชาวนา
หรือเกษตรกร ปลูกขาวเปนหลัก ดําเนินชีวิตตามแบบสังคมชาวนาและเปนสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน โดยการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในธรรมชาติไดอยา งเหมาะสม จนทํา ใหชาวอีสานมีประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่แตกตางจากสังคมในลุมแมน้ํ า
เจาพระยา อยางไรก็ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานก็ยังมีความผูกติดกับความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” ที่มีอยูในธรรมชาติ
ประกอบกับความลาหลังทางสังคมรวมไปถึงปจจัยของการคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก จึงทําใหรัฐบาลสยามหลีกเลี่ยง
ไมไดที่จะตองเขาไป “พัฒนา” หัวเมืองอีสานใหมีความ “เจริญ” ตามแบบประเทศตะวันตก นับตั้งแตทศวรรษ 2430 เปนตน
มารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเริ่มเขาไปดําเนินนโยบายอันประกอบดวยดานการปกครอง ดาน
การคมนาคม ดานเศรษฐกิจ และดานการศึกษา ดวยการสงขาหลวงเขาไปปกครองและพยายามควบคุมอํานาจของชนชั้น
ปกครองในทองถิ่น ทั้งยังตราพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมกําลังคนและในดานอื่น ๆ ผลจากการคุกคามของฝรั่งเศสในปริมณฑล
ลุม แม น้ํา โขงทํ าใหรั ฐบาลตอ งขยายเส นทางคมนาคมเข า สูอี สานตั้ งแต พ.ศ.2434 เพื่อ ให เ กิด ความสะดวกในการขนส ง
ทรัพยากรและกําลังคนหากมีภัยสงคราม
อยางไรก็ตามเมื่อลวงเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การดําเนินนโยบายยังคงกระทําสืบตอ
รัชกาลที่ 5 ผานขาหลวงเทศาภิบาลที่ประจําอยู ณ มณฑลนครราชสีมา มณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานี
สองมณฑลหลังไดรับการจัดตั้งใน พ.ศ.2455 เปนผลมาจากที่มณฑลอีสานเดิมมีขนาดใหญและยากตอการปกครองตรวจตรา
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ความเปนอยูของราษฎรโดยทั่วถึง รัฐบาลไดใชวิธีการเขาถึงราษฎรในพื้นที่หางไกลโดยการสงขาหลวงเขาไปตรวจราชการซึ่ง
ดําเนินการมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เชน ใน พ.ศ.2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาสภาพความเปนอยูของราษฎร ผานสายตาของผูตรวจราชการเพื่อรับรูความเปนจริง และ
นําไปสูการวางมาตรการกําหนดและดําเนินนโยบายพัฒนาความเปนอยูโดยอิงจากขอมูลที่มีอยูในบันทึกตรวจราชการ แตเดิม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลไมไดสงขาหลวงเขาไปประจําและตรวจราชการอยางที่กระทํากันในสมัย
รัชกาลที่ 5-7 ภาพของอีสานในชวงรัชกาลที่ 4 จึงอิงอยูกับใบบอกที่สงจากหัวเมืองมากกวา จากการศึกษาบันทึกตรวจราชการ
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ผูเขียนพบวามีประเด็นหลัก 2 เรื่องสําคัญคือ 1) การสํารวจสภาพภูมิประเทศ และ 2) การสํารวจสํามะ
โนประชากรและความเปนอยูของพลเมือง ดังนั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ไดทรงดําเนินการตามรูปแบบเดียวกันที่กระทํากันใน
ปลายรัชกาลที่ 5 และสานตอนโยบายดวย ในขณะเดียวกันตลอดรัชกาลก็ตองประสบกับปญหาภาวะฝดเคืองทางการคลังใน
รัฐบาล อันเนื่องมาจากการใชงบแผนดินไปกับการฟนฟูกองทัพและกิจการปองกันประเทศ ทําใหงบแผนดินขาดดุลและไม
เพียงพอตอการสนับสนุนหัวเมืองในมณฑลตาง ๆ รัฐบาลจึงแกไขปญหาดวยวิธีการใหขาหลวงประจํามณฑล หัวเมืองอําเภอ
ตําบลตาง ๆ ดําเนินการขอเรี่ยไรเงินจากราษฎรเพื่อบํารุงกิจการตาง ๆ อาทิ การเรี่ยไรเงินเพื่อสรางโรงเรียนประจําชุมชน
ตําบล สมทบทุนจากราษฎรเพื่อใชเปนเงินเดือนจางครูสอนบุตรหลาน หรือใชจายในการซื้ออุปกรณการเรียนตาง ๆ เปนตน
เชนเดียวกันกับดานคมนาคม เจาพระยาวงษานุประพัทธ (ม.ร.ว.สทาน สนิทวงศ) เสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายให
กระทําเชนเดียวกันกับดานการศึกษาคือ ใหรัฐบาลประจํามณฑลดําเนินการเรี่ยไรเงินเพื่อบํารุงการสรางถนน ซอมแซมถนน
รวมทั้งสะพาน เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 6 มีโครงการกอสรางสงจากมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
รัฐบาลไมมีงบประมาณเพียงพอจึงตองใชวิธีการดังกลาวเพื่อแกไขสถานการณใหลดปญหานอยลง
เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2468-2478) พระองคทรงตระหนักดีตอปญหาทางการคลัง
ของรัฐบาล ทรงปลดขาราชการและหนวยงานที่ไมจําเปนที่เคยตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ใหหมดเพื่อลดภาวะการใชจายของ
รัฐบาล ชวงเวลานี้รัฐบาลใหความสําคัญตออีสานเปนระดับทวีคูณ ดานการปกครองทรงยุบมณฑลอุบลราชธานี กับมณฑล
รอยเอ็ด ผนวกรวมเขากับมณฑลนครราชสีมาใน พ.ศ.2468 เพื่อลดปญหาคาใชจายของมณฑลทั้งสองเอาไปรวมกับมณฑล
นครราชสีมา และเหลือมณฑลอุดรดวย ดานคมนาคมมีการขยายเสนทางรถไฟจากเมืองนครราชสีมาถึงเมืองสุรินทรแลวเสร็จ
ใน พ.ศ.2469 ทั้งนี้เหตุที่ไมไดดําเนินการในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องดวยขาดงบประมาณแผนดินสนับสนุนตั้งแต พ.ศ.2460 โดย
รัฐบาลเริ่มสํารวจแนวเสนทางรถไฟอีกครั้งในชวง พ.ศ.2465 และดําเนินการเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2468 ดานเศรษฐกิจทรง
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง พระราชบัญญัติ
ลอเลื่อน และอื่น ๆ เพื่อกําหนดอัตราการเก็บภาษี ดานการศึกษาทรงสงเสริมบํารุงกิจการนี้อยางแข็งขันมีโรงเรียนจัดตั้ง
เพิ่มขึ้นกวารัชกาลกอน ทรงสงเสริมดานอาชีวศึกษาเชนเดียวกันกับรัชกาลที่ 6
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศใน พ.ศ.2475 รัฐบาลคณะราษฎรยังคงสานตอนโยบายที่เคยกระทํา
กันในสมัยรัชกาลที่ 7 การแสดงปาฐกถาและกระทูถามรัฐบาลโดยสมาชิกสภาพผูแทนราษฎรอีสาน 7 จังหวัดชี้ใหเห็นวา
รัฐบาลยังแกไขปญหาในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไมประสบผลโดยเฉพาะเรื่องการคมนาคมซึ่งจะมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจ จากการชี้ใหเห็นถึงบริบทของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 สะทอนให
เห็นวารัฐบาลมีความพยายามอยางจริงจังในการเขาไปพัฒนาอีสานใหราษฎรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามการศึกษาผาน
“รายงานตรวจราชการ” จะชวยขยายภาพใหกวางขึ้นเพื่อชี้ใหเห็นวา การดําเนินนโยบายของรัฐบาลตั้งแตรัชกาลที่ 7 เปนตน
ไปสงผลตอสภาพวิถีชีวิตของชาวอีสานอยางไร มีปญหาอะไรที่เกิดขึ้นในอีสาน รัฐบาลมีวิธีการแกไขปญหาอยางไรที่จะสงผล
ตอความเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของราษฎร ผูวิจัยไดแบงประเด็นออกเปน 2 ดานประกอบดวย การดําเนินนโยบายดานการ
คมนาคม และการดําเนินนโยบายดานการเกษตรกรรม
กระบวนการในการกําหนดนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสาน พ.ศ.2468-2487
จากการวิเคราะหหลักฐานประเภทจดหมายเหตุเชน รายงานราชการ, ใบบอก, รายงานการประชุมตาง ๆ ตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจนถึงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ผูว ิจัยไดคนพบขั้นตอนของ
การกําหนดนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานซึ่งระบุไวในเอกสารรวมสมัยปลายรัชกาลที่ 6 ดังปรากฏใน หนังสือพิมพ “สยาม
ออบเซอเวอร” ฉบับ พ.ศ.2467 ดังความวา
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“…ดวยการปกครองทองที่ตามหัวเมือง ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ ซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
ขึ้ น ไว ทั่ ว พระราชอาณาจั ก รนั้ น มี ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาเป น ลํ า ดั บ เป น ชั้ น กั น ลงมาซึ่ ง เป น การสะดวกต อ ราชการมาก คื อ มี
สมุหเทศาภิบาล เปนหัวหนาฝายมณฑล 1 มีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาฝายจังหวัด 1 มีนายอําเภอเปนหัวหนาฝายอําเภอ
1 มีกํานันเปนหัวหนาฝายตําบล 1 และมีผูใหญบานเปนหัวหนาของราษฎรฝายหมูบาน 1 ราชการตามที่ปฏิบัติกันอยูในทุก
วันนี้โดยมากไดสั่งลดหลั่นกันลงมาเปนฝกแค คือ กระทรวงสั่งเทศา เทศาสั่งเจาเมือง เจาเมืองสั่งนายอําเภอ นายอําเภอสั่ง
กํานัน และกํานันสั่งผูใหญบาน…” (หจช. มร.7 ม/29 เรื่อง รวมการปกครองของมหาดไทยกับนครบาล 12 ต.ค.2465 – 23
ธ.ค.2467)
ผลการวิเคราะหผูวิจัยไดพิจารณาขั้นตอนการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามดังจะกลาวตอไปนี้
1) ขั้นแรก รัฐบาลจะพิจารณาจากรายงานการตรวจราชการที่ขาราชการไดลงพื้นที่ตรวจราชการกอนหนาเชน เมื่อ
ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว รัฐบาลก็จะพิจารณาสภาพทั่วไปของหัวเมืองอีสานผานทางรายงานราชการใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว วามีความแตกตางจากสภาพปจจุบันอยางไร หรืออาศัยจากรายงานที่ขาราชการ
ในรัชกาลลงพื้นที่ตรวจราชการแลวจึงนําสงรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ โดยไมไดพิจารณาจากรายงานในรัชกาลกอน ซึ่งแตกตาง
จากในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกรุงเทพฯ อาศัยรายงานทีส่ งจากทางทองถิ่น
2) ขั้นสอง เมื่อขาราชการสงรายงานกลับมากรุงเทพฯ สวนมากจะเปนกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชยและ
คมนาคม, กระทรวงเกษตราธิการ ฯลฯ กระทรวงจะนําเขาที่ประชุมเสนาบดีเพื่อพิเคราะหความเปนไปไดที่จะกําหนดและเขา
ไปดําเนินนโยบายโดยใหทั้งรัฐบาลและทองถิ่นไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมที่สุด ผลการประชุมเปนที่สิ้นสุดประการใด จึง
นําสงผูแทนพระองคเพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท เมื่อกษัตริยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งหรือ
พระราชดําริประการใดก็ตาม ไมวาพระองคจะทรงเห็นพองหรือไมก็ตาม ก็จะทรงรับฟงความคิดเห็นของที่ประชุมเสนาบดี
เมื่อเห็นวาเปนผลดีตอรัฐบาล ก็จะทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหดาํ เนินการ หากวาเปนการตราพระราชบัญญัต,ิ พระราช
กฤษฎีกาซึ่งตองนําไปประกาศใชในอีสาน เนื่องจากตองทรงลงพระปรมาภิไธยรับรองดวย หากแตวานโยบายทีส่ ําคัญนอย
กระทรวงจะดําเนินการทันทีโดยเมื่อจัดการพัฒนาหัวเมืองเสร็จ จึงจะนําความกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินนโยบาย
เพื่อทรงทราบ แตหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การรายงานราชการจากหัวเมืองตาง ๆ ตองรายงานโดยตรงมา
ที่คณะรัฐบาลเทานั้น ดังนั้นจากทีก่ ลาวมา เมื่อกษัตริยทรงมีความเห็นที่จะใหดําเนินนโยบายประการใดและทรงเห็นชอบแลวก็
จะทรงมีพระราชหัตถเลขาอนุญาต หรือทรงแสดงความเห็นบางในบางกรณี จากนั้นจึงใหผูแทนพระองคสงหนังสือตอบกลับไป
ยังกระทรวงเพื่อเขาสูกระบวนการตอไป
3) ขั้ นสาม เมื่ อสิ้ นสุด กระบวนการขั้นที่ สองแล ว ผูแ ทนพระองคได สง หนัง สือ ความเห็น ของกษั ตริ ยกลั บมายั ง
กระทรวง ผูแทนกระทรวงจึงจะดําเนินการโทรเลขแจงไปยังหัวเมืองเพื่อใหดําเนินนโยบายตามมติของรัฐบาลสวนกลางโดยจะ
โทรเลขโดยตรงถึงสมุหเทศาภิบาล แตหลังจากการยุบมณฑลใน พ.ศ.2476 เปนตนไปทําใหทุกมณฑลถูกปลดสถานะเปน
จังหวัดเทียบเทากันแลว ทําใหบทบาทของสมุหเทศาภิบาลตองสิ้นสุดลง และผูวาราชการมารับหนาที่บริหารจังหวัดแทน
ดังนั้นหลังจากปดังกลาวกระทรวงก็จะแจงขาวสารโดยตรงกับผูวาราชการจังหวัดเพื่อใหดําเนินนโยบายตามที่รัฐสวนกลาง
ตองการ
จากขั้นตอนทั้งสาม ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่ผูวิจัยพบวา เปนขั้นตอนที่มีลกั ษณะแตกตางจากที่กลาวมาทั้งสามขอกลาวคือ
สมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการจังหวัดจะดําเนินนโยบายเสร็จเรียบรอยแลว จึงจะสงรายงานผลการดําเนินนโยบายในรูปแบบ
รายงานตรวจราชการสงกลับไปกรุงเทพฯ โดยทั้งนี้เปนการดําเนินนโยบายที่อิงอยูกับ ดุลยพินิจของสมุหเทศาภิบาลหรือผูวา
ราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควร หรือในอีกกรณีหนึ่ง สวนทองถิ่นอาจสงโทรเลขไปขอความเห็นจากกระทรวงวาควรจะดําเนิน
นโยบายอยางไร ในลักษณะใดตอทองที่ตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยมองวา กระบวนการนี้มักจะลาชา หากพิจารณาจากกรณีที่ผูปกครอง
ทองถิ่นดําเนินนโยบายเองแลวสงรายงานในภายหลัง กรณีนี้กไ็ ดผลที่รวดเร็ว ในขณะเดียวกัน การรอมติใหดําเนินนโยบายจาก
ทางสวนกลาง ก็เอื้อประโยชนใหกับทั้งสองฝายเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาจะเห็นไดวา แตละขั้นตอนในการกําหนดและดําเนิน
นโยบายพัฒนาอีสานโดยรัฐบาลสยามนั้น มีรูปแบบที่ตองกระทําตามสายบังคับบัญชา กลาวคือ จากสูงสุดลงไปยังสวนลางสุด
ของโครงสรางอํานาจ โดยถือเอามติของรัฐบาลกลางเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ตามที่กลาวมานี้ก็สามารถละเวนไดหากสวนทองถิ่น
เห็นวา ปญหาที่เกิดในทองที่ตาง ๆ ตองแกไขทันที ซึ่งหากรอผลการประชุมจากสวนกลางก็อาจกอใหเกิดความลาชา
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ดังนั้นเพื่อใหเห็นถึงบริบทของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสยามในดานการคมนาคม และการเกษตรกรรม ผูวจิ ัย
ไดแบงประเด็นออกเปน 2 ขอดังจะกลาวตอไปนี้
การดําเนินนโยบายดานการคมนาคมระหวาง พ.ศ.2468-2487
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว หั ว เมื อ งอี ส านต อ งประสบกั บ ป ญ หาการคมนาคมซึ่ ง ไม มี
ความกาวหนาเทาที่ควร อันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงมุงพัฒนากิจการกองทัพเปนสําคัญ จึงทําให
งบประมาณสวนใหญถูกนําไปจัดสรรใหกับกองทัพ อยางไรก็ตามแมวาจะประสบกับปญหาขาดสภาพคลองดานการคลัง
รัฐบาลก็ไมไดเพิกเฉยตอการบํารุงพัฒนาหัวเมืองอีสาน เมื่อสมเด็จกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเสด็จมาเปนเสนาบดี
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม ทรงมีพระราโชบายในการบํารุงทางคมนาคมในหัวเมืองมณฑล ประกอบดวย 1) การสรางทาง
หลวงแผนดิน และ 2) การสรางทางหลวงมณฑล วิธีการสรางทางหลวงมณฑลนั้น กระทรวงมีนโยบายใหสมุหเทศาภิบาลแตละ
มณฑลทําหนาที่บริหารดวยตนเอง โดยอาศัยการเกณฑกําลังแรงงานคนมาชวยสรางถนน อยางไรก็ตาม มณฑลก็ตองอาศัย
งบประมาณที่มาจากการเรี่ยไรจากราษฎรภายในมณฑล ซึ่งชี้ใหเห็นวา รัฐบาลมีความตองการใหมณฑลพึ่งตนเองมากกวาพึ่ง
รัฐบาล กระนั้นรัฐบาลก็ไดสงผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําสําหรับการสรางถนน สะพานดวย และขอ 3) การสรางทางหลวง
ราษฎร ใชวิธีการ “เรี่ยไรเงิน” จากราษฎรในชุมชนเพื่อสรางถนน สะพานไวใชสัญจรกันเองภายในทองถิ่น โดยมีขาราชการใน
ทองถิ่นเปนผูดูแลรับผิดชอบ (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 160-161)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ปรึกษาราชการแผนดินเสนอใหรัฐบาลพักการกอสรางเสนทาง
รถไฟเชื่อมหัวเมืองอีสานฝงตะวันออกไวกอน เนื่องจากหวั่นวาอาจกระทบตอความมั่นคงของประเทศ กระทั่งเริ่มเปดโครงการ
ขยายเสนทางคมนาคมในหัวเมืองอีสานอีกครั้งในระหวาง พ.ศ.2460-2461 ซึ่งนําไปสูการวางแผนสรางทางรถไฟสวนตอขยาย
จากนครราชสีมา ไปทางหัวเมืองอีสานตะวันออกไดแกบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีตามลําดับ สาเหตุของการ
สรางทางรถไฟนั้นก็เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการขนสงผูคนและสินคา สวนสาเหตุที่สองเพื่อประโยชนในการปกครอง
และปกปองพระราชอาณาเขต (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549: 426) การสรางเสนทางคมนาคมในหัวเมืองอีสานตอนบน ปรากฏใน
รายงานราชการ พ.ศ.2469 พบวา ทางคมนาคมมีแตทางเกวียนที่ใชสัญจรระหวางเมืองไปยังอําเภอมีระยะทางไกลกันมากโดย
ตองใชเวลาเดินทางหลายวัน ตัวอยางเชน จากเมืองอุดรธานีไปนครพนมตองใชเวลาเดินอยางเร็วภายใน 12 วัน อยางไรก็ตาม
มีรถยนตรับจางขนสงคนระหวางเมืองแตก็ยังไมทั่วถึงเพราะวาทางยังไมสะดวก ในฤดูฝนไมสามารถเดินรถได และดวยเหตุที่
เมืองหนองคายชายแดนมณฑลอุดรเปนพื้นที่หางไกลซึ่งรัฐบาลเห็นควรบํารุงเสนทางคมนาคมใหเจริญขึ้น เพราะจะชวย
สงเสริมการขนสงสินคาไปมาขามแดนไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้การปกครองจากรายงานระหวางฝงขวาและฝงซายก็มี
ลักษณะที่ใกลเคียงกันคือ ดานการโยธา รัฐบาลฝรั่งเศสไดเกณฑแรงงานราษฎรใชงานโยธาโดยการสรางถนน หากราษฎรคนใด
ไมยอมทํางานก็จะตองเสียเงินแทนการเกณฑแรงงาน ซึ่งกระทําวิธีเดียวกันในอีสาน หากมีใครขัดขืนคําสั่งของทางการก็จะตอง
ไดรับโทษทางอาญา ดวยเหตุนี้จึงทําใหราษฎรฝงซายอพยพขามาอยูฝงขวาเพิ่มมากขึ้น และหากมีราษฎรอีสานตนใดขามไปอยู
ในอินโดจีนก็จะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกันกับพลเมืองลาวของฝรั่งเศส (หจช. มร.7 ม/8 เรื่อง รายงานพระยาราชเสนาตรวจ
ราชการลุมแมน้ําโขง พ.ศ.2469)
บริเวณทางเหนือของมณฑลอุดร ที่เมืองเลยเปนทางเกวียนที่เชื่อมกับตําบลตาง ๆ ซึ่งมีความทุรกันดารมาก ดวย
สภาพภูมิประเทศเปนปาสลับกับภูเขา เกวียนขามไปมาไดลําบากตองใหคนชวยกันแบกหามเปนระยะทางราว 100 กิโลเมตร
ใชเวลาอยางเร็ว 5 วัน สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรจึงมีนโยบายใหตัดเสนทางรถยนตเพื่อใหมีเสนทางที่สะดวกขึ้น หากทําทาง
รถไฟจากขอนแกนไปถึงอุดรธานีแลว รัฐบาลอาจสามารถขยายเสนทางรถยนตไปเมืองทางตอนบนของมณฑลอุดรไดสําเร็จ ซึ่ง
เมืองสวนใหญอยูหางจากศูนยกลางของมณฑลเพียงแค 100 กิโลเมตรเทานั้น (หจช. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการ
จังหวัดหลมสัก, จังหวัดเลย, จังหวัดเพชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เม.ย.2470) สวนบริเวณทางตอนลางของ
ภาคอีสาน การวางโครงการขยายเสนทางคมนาคมในทศวรรษ 2460 ทําใหรัฐบาลสามารถขยายเสนทางรถไฟสวนตอขยาย
จากเมืองนครราชสีมาถึงเมืองทางตะวันออกดังตารางนี้
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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 ในสมัยรัชกาลที่ 5-7 ศิลปวัฒนธรรม 28 (1 มี.ค.2550) หนา 112-125)
จากตารางดังกลาว ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลไดขยายเสนทางคมนาคมไปทั่วพื้นที่มณฑลนครราชสีมาเปนจํานวน 6 แหง
อยูในระหวาง พ.ศ.2469 – 2476 สวนมณฑลอุดร ซึ่งถูกยุบลงใน พ.ศ.2476 ไดมีการกอสรางทางรถไฟสวนตอขยายจากเมือง
ขอนแกนไปอุดรธานีแลวเสร็จใน พ.ศ.2484 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม สวนอีสานตอนใตรัฐบาลไดขยายทางรถไฟ
สุดเสนทางที่เมืองอุบลราชธานีที่สถานีรถไฟวารินชําราบแลวเสร็จใน พ.ศ.2473 การขยายเสนทางรถไฟดังกลาวมานี้ ไดสงผล
ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ทําใหสะดวกตอการขนสงสินคาไปเมืองหลวงที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณา
จํานวนการขยายเสนทางในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลวพบวา มีอัตราการขยายตัวของเสนทางคมนาคมทั่ว
พระราชอาณาจักรเพิ่มมากกวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทั้งนี้ไดมีการตรวจราชการของเสนาบดี
กระทรวงพาณิชยและคมนาคมเพื่อ สํารวจสภาพความพรอมของเสนทางรถไฟในอีสานใต ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวไดเปดเสนทางรถไฟเสนแรกในรัชกาลคือ สายนครราชสีมาไปยังบุรีรัมย พ.ศ.2469 จากเสนทางนี้รัฐบาลก็ไดขยาย
ตอไปเรื่อย ๆ จนถึงอุบลราชธานีดังที่กลาวมาแลว (หจช. มร.7 พ/5 เรื่อง เปดทางระหวางบุรีรัมยกับสุรินทร 20-25 เม.ย.
2469) ในชวงหลังการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2478 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสําหรับทองถิ่นใหไปใช
จายในภาคอีสาน โดยเฉพาะขอรองเรียนเรื่อง การสรางถนนสายตาง ๆ โดยผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยได ตั้งกระทูถามถึง
การสรางถนนจากเมืองบุรีรัมยไปยังอําเภอตะลุง และอําเภอนางรองซึ่งแตเดิมเปนทางเกวียน จากกระทูถามรัฐบาลระบุวา
การคมนาคมไปมาลําบาก สรางความเดือดรอนใหแกราษฎร ทั้งนี้หลวงศักดิ์รณการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยได
กลาววา อําเภอตะลุงและนางรองเปนชายแดนที่ติดตอกับเขมรต่ําในอาณัติของฝรั่งเศส การมีถนนเชื่อมตอกับประเทศเพื่อน
บานที่ไมสะดวก ทําใหมีโจรผูรายจากเขมรต่ําลอบเขามาปลนโจรกรรมขาวของของราษฎรในบุรีรัมยอยูเนือง ๆ ทั้งนี้เจาหนาที่
ฝายไทยก็ไมสามารถออกติดตามไดทันเนื่องจากทางคมนาคมไมสะดวก (กระทูถามของ พ.ต.หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎร
จังหวัดบุรีรัมย, 14 เม.ย.2478. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 101-102)
สวนอีสานตอนบนบริเวณจังหวัดเลยนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย ไดชี้ใหเห็นถึงปญหาดานการ
คมนาคมในจังหวัดเลย คือ ถนนสายจังหวัดเลยถึงสถานีรถไฟขอนแกน ซึ่งราษฎรสวนใหญไดเสียสละทรัพยสินสวนตัวบํารุง
และสรางทางสําหรับเกวียนเดินในฤดูแลง การแกไขปญหาเบื้องตนรัฐบาลไดชี้แจงวา ทางสายจังหวัดเลยถึงสถานีรถไฟจังหวัด
ขอนแกนนั้น เปนทางที่อยูในโครงการสรางทางซึ่งรัฐบาลกําลังพิจารณา และไดสงเจาหนาที่กองทางออกไปทําการสํารวจเพื่อ
คํานวนงบประมาณสําหรับการกอสราง (กระทูถามของนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย. 14 เม.ย.2478. ราช
กิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 103) นอกจากนี้นายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ไดตั้งกระทู
ถามรัฐบาลถึงความลาชาในการกอสรางเสนทางรถไฟจากเมืองขอนแกนไปเมืองหนองคาย โดยไดรับคําตอบวา สาเหตุที่ลาชา
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นั้นไมเปนจริงดังกระทูถาม เนื่องจากการกอสรางดําเนินไปอยางตอเนื่องตามงบประมาณทีร่ ัฐบาลมี 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 ตอนที่ 0ง. หนา 1863) นอกจากนี้นายทองมวน
อัตถากร ยังไดกลาวถึงการสรางทางหลวงแผนดินในอีสานกับรัฐบาลโดยวิจารณวา การกอสรางทางหลวงเปนไปอยางลาชา
อนึ่งการสรางทางหลวงหากไมทําใหเสร็จเปนตอน ๆ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ในเวลานี้สวนใหมก็ดําเนินการสรางไป
ในขณะที่สวนเกายังไมเสร็จ ตองเสียงบประมาณซอมแซมทุกป แตการคมนาคมยังไมไดผลดีเทาที่ควร การใชงบแผนดินไป
เรื่อย ๆ ยอมขัดขวางตอโครงการอื่น ๆ โดยรัฐบาลไดใหคําชี้แจงวา รัฐบาลมีนโยบายสรางทางหลวงแผนดินมาเปนเวลานาน
แลว เจาหนาที่ไดพยายามจัดทําอยางรีบเรงเทาที่งบประมาณจะอํานวย ทางหลวงจะเกิดขึ้นจากความตองการของราษฎรใน
จังหวัดตาง ๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงตองดําเนินการใหทั่วถึงกัน และอํานวยการใหเสนทางทุกสายไมวาใหมหรือเกาสามารถใช
ประโยชนไดดีขึ้นเปนลําดับ อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ตองคํานึงถึง การถมดินใหแนนเพื่อปองกันเวลาดินยุบจะไมทําใหถนน
เสียหาย นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายสรางทางหลวงจากจังหวัดมหาสารคามไปยังอําเภอหลุบ (กาฬสินธุเดิม) ดวย ซึ่งจากที่
กลาวมาชี้ใหเห็นวา รัฐบาลมิไดเพิกเฉยและดําเนินนโยบายกอสรางทางหลวงเอาไวแลว (กระทูถามที่ 27/2478 ของนาย
ทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “การกอสรางทางหลวงและทางจากจังหวัดมหาสารคามไปอําเภอ
หลุบ”. 9 ก.พ.2478. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3319-3321)
การตรวจราชการของ พระยาพหลพยุหเสนา รัฐมนตรีผูบัญชาการทหารบก ไดเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่
อีสานตอนบน
และจากการวิเคราะหรายงานพบวา
รัฐบาลยังเนนย้ําถึงการสรางทางหลวงใหมีระบบการคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพโดยชี้ใหเห็นวา เปนเสนทางสายยุทธศาสตร (หจช. สร.0201.22/21 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17
ส.ค.2487) ใน พ.ศ.2482 รายงานตรวจราชการกรมโฆษณาการชี้ใหเห็นวา ถนนหนทางในอีสานตอนบนยังไมเจริญดังเชน
อีสานตอนลางรายงานระบุวา ถนนหนทางยังไมดีพอ สวนมากยังใชการไมได ผูตรวจราชการมีความเห็นวานาจะเรงรัดใหทํา
กันอยางจริงจัง
แมวาราษฎรจะหาปลาจากหวยหนองไดเปนจํานวนมากแตก็ไมมีเสนทางที่จะทําใหการคาขายงอกงามได
เสนทางจากอุดรหากทําทางเสร็จจะไปมาสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้การไปรษณียก็ยังตองอาศัยทางเกวียนและใชเวลาราว 7 วัน
เนื่องจากในฤดูฝนรถยนตไมสามารถสัญจรได (หจช. สร.0201.22/15 เรื่อง ขาราชการผูใหญกรมโฆษณาการตรวจราชการ 6
มี.ค. 2482 – 21 ก.ย. 2492)
ผลของการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานดานคมนาคม พบวา ในสมัยที่กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เขามารับ
ราชการในกระทรวงพาณิชยและคมนาคม เสนทางในพระราชอาณาจักรไดขยายเปนระยะทาง 1,821 กิโลเมตร (วิทยา ปานะ
บุตร, 2527: 205) กลาวไดวา เสนทางที่สําคัญที่สุดในอีสานคือทางรถไฟ ที่ดําเนินการกอสรางโดยรัฐบาลในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงคมนาคมฯ สวนเสนทางที่เปนถนนจะอยูในความรับผิดชอบของแตละมณฑล จากการศึกษาจดหมายเหตุ
ประเภทรายงานตรวจราชการและราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 7 พบวา การดําเนินการสรางถนน สะพานสวนใหญในจังหวัด
ตาง ๆ ในมณฑลนครราชสีมาและอุดร กระทําโดยราษฎรสวนใหญซึ่งใชวิธีการ “เรี่ยไรเงิน” โดยเปนสวนหนึ่งของนโยบายของ
รัฐบาล รวมไปถึงการขอแรงราษฎรมาชวยสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ทั้งนี้เปนผลมาจากปจจัยทางการเงินเปนสาเหตุสําคัญ
จากรายงานการตรวจราชการของกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเมื่อคราวไปตรวจราชการเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ.2472
ทรงพบวาทางหลวงสวนใหญในมณฑลอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมเพราะทางราชการไมจัดคาบํารุงรักษาพื้นถนนใหเพียงพอ
กลาวคือ ตองใชจายคาดูแลและซอมแซมถึงกิโลเมตรละ 800-1,000 บาทในทุก ๆ ป ในขณะที่คากอสรางถนนตองใชงบถึง
8,000 บาทตอระยะทาง 1 กิโลเมตร ในทางกลับกันรัฐบาลก็ไมไดรับผลประโยชนจากการสรางถนนเทียบเทากับทางรถไฟ จึง
เปนเหตุสําคัญที่ทําใหรัฐบาลไมดําเนินนโยบายพัฒนาทางหลวงในหัวเมือง (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 205) อยางไรก็ตาม
รัฐบาลก็ยังมีนโยบายที่ยังไมไดดําเนินการคือ การขยายเสนทางหลวงแผนดินสายมหาสารคาม – รอยเอ็ด และหนองคาย –
อําเภอทาบอ (กรมทางหลวง, หนา 18, อางถึงในวิทยา ปานะบุตร, 2527: 316)
การดําเนินนโยบายดานการเกษตรกรรมระหวาง พ.ศ.2468-2487
การบํารุงกิจกรรมทางการเกษตรในสยามมีมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อคราวปฏิรูป
การปกครองแผนดิน พ.ศ.2435 ประกอบกับการขยายเสนทางคมนาคมเขาสูอสี านใน พ.ศ.2443 สงผลใหการขนสงสินคาเขา
ออกหัวเมืองอีสานสะดวกขึ้น อยางไรก็ตามในปลายรัชกาลจนถึงตนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนับตั้งแต พ.ศ.
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2452-2461 อีสานตองประสบกับภาวะทุพภิกขภัยอันเนื่องมาจาก ภาวะแลงน้ําเปนเวลายาวนาน 9 ป อันเนื่องมาจากฝนไม
ตกตองตามฤดูกาล สงผลใหการทํานาของชาวนาไมไดผลผลิตมากเทาที่ควร เมื่อผลผลิตขาวไมพอที่จะสงออกไปกรุงเทพฯ
รัฐบาลสวนกลางจึงหาทางแกไขปญหาดวยการ “จํากัดขาวหามออกนอกมณฑล” โดยเฉพาะมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร
มณฑลอุบลราชธานี เพื่อปองกันขาวไมเพียงพอตอการยังชีพของพลเมืองชาวอีสาน รัฐบาลไดสั่งการไปยังสมุหเทศาภิบาลให
ทําการสํารวจยุงฉางของมณฑล และออกตรวจราชการสํารวจปริมาณขาวตามเมืองตาง ๆ ที่ปกครอง หากทองที่ใดมีขาวไมพอ
ก็ใหทางราชการจัดหาซื้อขาวจากมณฑลอื่นมาขายในราคาเทาทุน หามคากําไรกับราษฎร อยางไรก็ตามรัฐบาลก็มีนโยบาย
บรรเทาทุกขของราษฎรโดยหากวา ราษฎรคนใด ไมมเี งินจะซือ้ ขาวกิน ก็ใหมณฑลเกณฑใชแรงงานจากราษฎรเพื่อแลก
ขาวสารเปนคาแรง ซึ่งสวนมากจะเกณฑไปใชงานโยธา กอสรางสถานที่ราชการ สรางถนน สรางสะพานเปนหลัก หากราษฎร
คนใดเปนบุคคลที่ทุพพลภาพ เชน คนชรา คนพิการ เด็ก ใหมณฑลจายขาวสารใหโดยไมตองคิดเงินแตประการใด วิธีการนี้
กระทําประสบผลสําเร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
และกระทําเรื่อยมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูห ัว
ในตนรัชกาลที่ 7 พบวา ราษฎรชาวอีสานประกอบอาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้นเชน หาสีเสียด แกน
คูณ (ไมฝาดกินแทนหมาก) หมากสง หวายปอตาง ๆ น้ํามันยาง ไต ทํานาเกลือ ทํากระเบื้อง ปนโอง ไหตาง ๆ ขายเครื่องเทศ
เลี้ยงครั่ง ทําไรฝาย รวมทั้งจับสัตวน้ํา สวนการกสิกรรมอื่น ๆ เชน การปลูกขาวจาว ทําไร ปลูกตนไมลม ลุกตาง ๆ ทําสวน
หมอน เลี้ยงไหม ปลูกออย ทําน้ําตาลโตนด งานชางไม ชางตีเหล็ก ชางทอผาตาง ๆ ทําแคน จักสาน ทําธูป เลี้ยงโค กระบือ
สุกร เปนแพทยพื้นเมือง ลาเนื้อ ขายหนังสัตวตา ง ๆ รวมถึงรับจางทั่วไป การทํานาเกลือพบวาทํามากในอําเภอชัยบุรี เมือง
หนองคาย และพื้นที่ลุมแมนา้ํ สงคราม ที่อําเภอทาอุเทน เมืองนครพนม การทําไรฝายพบมากที่เชียงคาน สวนการเลี้ยงโค
กระบือ ราษฎรปลอยเลี้ยงตามปาเขาและมีพอคามาเลือกซื้อแลวตอนไปขายที่มณฑลชั้นใน การคาเครื่องเทศสวนใหญทํา
กิจการโดยชาวจีนและชาวญวน โดยจะรับสินคาจากชุมทางนครราชสีมาและขายสงไปในเขตเมืองปากลายของฝรั่งเศส สวนที่
มุกดาหาร ขายไปยังเมืองสุวรรณเขต และที่อําเภอเขมราฐ เมืองอุบลราชธานี ก็รับสินคาจากนครราชสีมาไปสงขายที่เมืองปาก
เซซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 7 บริเวณพรมแดนระหวางอุบลฯ กับปากเซมีเสนทางสะดวกพอสมควร (หจช. มร.7 ม/8 เรื่อง รายงาน
พระยาราชเสนาตรวจราชการลุม แมน้ําโขง พ.ศ.2469)
จากรายงานราชการใน พ.ศ.2470 พบวา การทํานาในพื้นที่อีสานตอนบนประสบกับปญหาฝนแลง ทําใหทํานาไมได
ขาวพอกิน ราษฎรตองเดินเทาขึน้ ไปซื้อขาวที่เมืองหลมศักดิ์ซึ่งมีเขาสลับหลายลูกและมีปาฝน กระนั้นก็มีราษฎรลมตายจาก
โรคไขมาลาเรียเปนจํานวนมากเนือ่ งจากพื้นที่ทางเหนือมีแหลงน้ําขังเปนที่เพาะพันธุยุงลายเปนจํานวนมาก แมวาจะมีการทํา
นาแตก็ยังประกอบอาชีพอยางอื่นอีกเชน การซื้อขายชาง จากเมืองเลยตอนชางไปขายที่เมืองแพร เมืองนาน ผานทางเสนทาง
แดนแกนทาว จากการสํารวจพบวา เมืองเลยมีบอเกลือจํานวนหลายแหง ราษฎรทําการถลุงเหล็กเปนอาชีพและถูกเรียกวา
“เหล็กหลม” เพราะแตกอนเมืองเลยขึ้นกับเมืองหลมศักดิ์ มีอาชีพตีมีดและตีเหล็ก ไดคาแรงประมาณวันละ 25 สตางค
(หจช. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการจังหวัดหลมสัก, จังหวัดเลย, จังหวัดเพชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร
เม.ย.2470)
สําหรับพื้นที่อีสานตอนลาง ปรากฏวา เศรษฐกิจสวนใหญยังผูกพันกับการทํานาเชนเดียวกับชาวอีสานบน และก็
พบวา ชาวนาตองประสบกับการทํานาไมไดผลผลิตงามเชนเดียวกัน รัฐบาลจึงใชนโยบายโดยการใหสราง “ทํานบ” สําหรับกัก
เก็บน้ําเอาไวใช นโยบายการสรางทํานบ ทํากันอยางแพรหลายในอีสานตั้งแตรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ซึ่งสวนมากใชเงินทุน
ทรัพยของราษฎรสําหรับซื้อวัสดุในการกอสราง การอาชีพในอีสานใตพบวา ราษฎรทํานาเปนอาชีพหลัก สวนอาชีพรองเชน
ทอผา, ทําลอเกวียน, ปนหมอ, ปนไห และเลี้ยงสัตวเชน โค กระบือ เปด ไก และสุกร เปนตน (ปาฐกถาของผูแทนราษฎรเรื่อง
สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2478)
ปาฐกถาของพระยาสารคามคณาภิบาล และนางทองมวน อัตถากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามได
ชี้ใหเห็นวา ในมหาสารคามหาน้ําสะอาดใชสอยไดยาก บางแหงน้ําก็เจือไปดวยมูลโค ราษฎรตองนํามากวนดวยสารสม กวาจะ
ไดรับประทานหรือหุงหาอาการก็แทบจะเปนลม การทํามาหากินของพลเมืองสวนใหญทํานา มิไดขาย สวนการกสิกรรมอยาง
อื่นก็ทําไร ทําสวนเชน ไรฝาย, ยาสูบ, ขาวโพด, เลี้ยงไหม นอกจากนี้ก็มีการคาขายระหวางจังหวัดคือ มีพอคาจีนในเมืองรับซื้อ
ขาว ครั่ง ไหม สุกร สงไปขายที่นครราชสีมาซึ่งเปนชุมทางใหญ (ปาฐกถาเรื่องสภาพจังหวัดมหาสารคามของ พระยาสารคาม
คณาภิบาล และนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม, 2478: 114-121) สวนวิธีการซึ่งทําใหมีน้ํากินน้ําใช
คือ การสรางทํานบไวเก็บน้ําใชในทองถิ่น สาเหตุของการที่ราษฎรบางพื้นที่เชนทางอีสานตอนบนไมทํามาคาขาย อัน
เนื่องมาจากเสนทางคมนาคมไมสะดวกการเดินทางยากลําบาก
ประกอบกับคาพาหนะที่จะบรรทุกสิ่งของก็แพงไมคุมคา
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ราษฎรจึงประกอบการงานใหเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ อยางไรก็ตามหลังจากการขยายทางรถไฟขึ้นขอนแกน พ.ศ.2476 และ
ถึงอุดรธานี พ.ศ.2484 สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกลาวคือ รถไฟไดกอใหเกิดการตื่นตัวที่จะคาขายของราษฎรมากยิ่งขึน้
ชวงกอนที่รถไฟจะขึ้นสูอีสานตอนบน การคาขาวขยายตัวตามแนวทางรถไฟในพื้นที่อีสานใตเปนบริเวณกวาง สวนทางอีสาน
ตอนกลางและตอนบนยังไมถูกกระทบ ดังปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุฉบับหนึ่งวา “...ตลาดขาวอยูที่นครราชสีมา แตพวก
อุดรไมสามารถจะนําขาวมาขายยังตลาดได ดวยทางคมนาคมไมสะดวก ราคาขาวไมพอแกคาพาหนะ...” เนื่องจากภาคอีสาน
เปนภาคใหญ มีพื้นที่และประชากรอยางละถึง 1 สวน 3 ของประเทศในขณะนั้น จึงยังมีพื้นที่ดินที่จะทําการขยายการ
เพาะปลูกไดอีกดังเชนใน ค.ศ.2468 สินคาออกจากอีสานมีน้ําหนักถึง 102,816 ตัน หรือเทากับ 7% ของสินคาออกขาวของ
ประเทศใน ค.ศ.2478 เพิ่มขึ้นเปน 18% เมื่อขายขาวไดบางก็มสี ินคาจากตางประเทศถูกนําเขาไปขายเชน ผา น้ํามันกาด
เครื่องอะลูมิเนียมเปนตน อยางไรก็ตามภายหลังที่ทางรถไฟเชื่อมพืน้ ที่อีสานเกือบทั้งหมดแลวในทศวรรษ 2480 การทอผา
บริเวณรอบ ๆ เมืองนครราชสีมากลับนอยลง รวมไปถึงการขนสงดวยขบวนเกวียน ขบวนชาง และคนรับจางหาบของขามดง
พระยาเย็นก็หมดไป อันเนื่องมาจากการเขาถึงของรถไฟ กระนั้นการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นเฉพาะเมืองตามริมทาง
รถไฟ สวนพื้นที่ไกลรถไฟนั้นแทบไมตางไปจากเมื่อกอน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2554: 161)
ดังนัน้ นโยบายพัฒนาอีสานดานการเกษตรจึงเนนไปที่การบํารุงกสิกรรม โดยการตั้งโรงเรียนกสิกรรมขึ้นตามทองที่
ตาง ๆ อยางไรก็ตามการคาขายสวนใหญก็ยังถูกผูกขาดโดยชาวจีนซึ่งเขามามีบทบาทตอการซื้อขาย ในพ.ศ.2482 นายวิลาส
โอสถานนท รัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณาการ ไดลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรายงานวา อาชีพสวนใหญ
ของพลเมืองทําการเพาะปลูกและทอผา ลําน้ํามูลไหลผานซึ่งนับวาเปนทําเลดีและสามารถขยายตัวเมืองไดกวางขวางได
รัฐบาลจึงมีคําสั่งใหเตรียมการสรางสะพานขามลําน้ําเพื่อเชื่อมเขตทั้งสองฝงใหราษฎรสามารถสัญจรไปมาไดสะดวก จาก
รายงานพบวา ราษฎรสวนใหญทําสวนครัวและเลี้ยงสัตวซึ่งทํากันอยูมาก ทวาในเรื่อง “น้ํา” ยังมีความขาดแคลนมากในพื้นที่
ตอนในซึ่งหางจากลําแมน้ํามูล เมื่อวิเคราะหจากรายงานแลวผูวิจัยเห็นวา สภาพทางเศรษฐกิจของอุบล รวมไปถึงการคมนาคม
ถือวาอยูในสภาพที่ดีพอสมควรเนื่องจากเปนจังหวัดชายแดนรัฐบาลจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาเมืองอุบลใหมีความเจริญ
มากขึ้น (หจช. สร.0201.22/15 เรื่อง ขาราชการผูใหญกรมโฆษณาการตรวจราชการ 6 มี.ค.2482 – 21 ก.ย.2492)
ใน พ.ศ.2484 การตรวจราชการของหลวงสฤษดิ์ยุทธศิลป รัฐมนตรี ไดเผยใหเห็นวา พื้นที่จังหวัดทางตอนบนนับวามี
สภาพสังคมที่ลาลังมาก ถึงกระนัน้ ดานเศรษฐกิจก็มีโรงงานอุตสาหกรรมหีบฝายของกรมเกษตรและกรมประมงที่สรางขึ้นเพื่อ
อํานวยประโยชนใหกับราษฎร ซึ่งราษฎรไดอาศัยโรงงานดังกลาวสําหรับจําหนายฝายดวยราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้รัฐบาลยังมี
นโยบายฝกสอนนักเรียน เพื่อใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูทางกสิกรรมไปหาเลี้ยงชีพตนเองตอไดเชน การ
ทํานา ปลูกขาวไร เลี้ยงสัตว ปลูกฝาย และพืชชนิดอื่น ๆ สวนพื้นที่เมืองชัยภูมิพบวา มีโรงสีขาวและโรงเลื่อย จังหวัดนี้มีการซื้อ
ขายงายเนื่องจากมีทางติดตอกับสถานีรถไฟและมีพอคาเดินทางติดตอซื้อขายมาก เพราะวาอยูในเขตบัวใหญซึ่งเปนชุมทาง
จากรายงานพบวา ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นทีร่ าบ มีพื้นนาและปาไม การทํานาปรากฏวาทําไดผลเปนที่นาพอใจ แตก็มี
ปญหาเหมือนกับทองที่อื่น ๆ คือปญหาเรื่องน้ําไมสะอาดและไมพอใช รัฐบาลจึงสั่งใหทําการสรางทํานบถาวรเก็บน้ําเอาไว
อุปโภค บริโภค ทั้งนี้รัฐบาลก็ไดสงเสริมใหตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมของจังหวัด ซึ่งไดทําการทดลองทํานาและปลูกพืชผลตาง
ไดผลดี การเพาะปลูกไดผลดีพอใช นอกจากนี้ราษฎรก็ยังไดเลีย้ งสุกรไวขายดวย (หจช. สร.0201.22/11 เรื่อง หลวงสฤษดิ์
ยุทธศิลป รัฐมนตรีตรวจราชการหัวเมืองและเสนอความเห็น 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 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจออกกฎไวดังนี้
ใหยกเลิกกฎเดิมที่ประกาศใชใน พ.ศ.2482 สัตวที่พลเมืองจะฆาไดตามมาตรา 5ง แหง พ.ร.บ.ควบคุมการฆาฯ โดยไมตองเปน
สัตวของรัฐบาลคือ 1) สัตวซึ่งฆาในการทําพิธีกรรมตามลัทธิศาสนา และตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 2) สัตวซึ่ง
พลาธิการทหารบกอนุญาตใหฆาได นอกจากนี้พลเมืองจะตองเสียคาแบบพิมพซึ่งจะตองปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร
และคาธรรมเนียมประกอบดวย คาคํารอง 5 สตางค, คาใบอนุญาต 10 สตางค และคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 1 บาท
(กฎกระทรวงเศรษฐกิจ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช
2481 ฉบับที่ 2. 2484, 23 ธันวาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 58 ตอนที่ 0ก. หนา 1890-1891)
พ.ศ.2487 รายงานราชการลับซึ่งเขียนโดย หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) ซึ่งเดินทางไปตรวจราชการ
กับ พลตรี อุดมโยธา รัตนาวะดีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2487 รายงานวา รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการอาชีวศึกษาคือ ตั้งโรงเรียน
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ชางไมและชางทอผา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได อยาไรก็ตามผูวิจัยพบวา
ปญหาที่พบสวนใหญจากการศึกษารายงานตรวจราชการดังกลาวมามักจะพบเรื่อง น้ํา เปนปญหาหลัก กลาวคือ จากรายงาน
ฉบับนี้ชี้ใหเห็นวา ราษฎรสวนมากมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับลําไสและโรคผิวหนังซึ่งเปนผลมาจากการกินอาหารดิบและดืม่ น้ําที่
ไมสะอาด ประกอบกับการมีแพทยรักษาพยาบาลที่ไมเพียงพอและขาดยาจึงทําใหพลเมืองลมตายเปนจํานวนมาก (หจช. สน.
0201.22/4 เรื่อง รัฐมนตรีและขาราชการผูใหญกระทรวงกลาโหม ตรวจราชการหัวเมือง 1 มิ.ย.2476 – 28 กุ.พ.2496)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเอกสารทางราชการเกี่ยวกับภาคอีสานหลัง พ.ศ.2487 ผูวิจัยพบวามีเอกสารนโยบายที่กลาวถึงดาน
เศรษฐกิจและดานอื่นเปนจํานวนมากซึ่งอยูในชวงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตัวอยางเชน กระทูถ ามเรื่องการกอสรางอาง
เก็บน้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กระทูถามที่ ส. 1/2496 ของนางดิเรก มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง อางเก็บน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2496, 6 ตุลาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 70 ตอนที่ 63ง) กระทู
ถามเรื่อง การแกไขปญหาโรคพยาธิลําไส (กระทูถามที่ ส. 34/2497 ของนายดิเรก มณีรัตน สมาชิกสภาพผูแทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานีเรื่อง โรคพยาธิลําไสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2497, 16 พฤศจิกายน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 71 ตอนที่ 74ง)
และเรื่องการพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กระทูถามที่ ส. 15/2499 ของนายยืน สืบนุการณ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดสุรินทร เรื่อง การพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2499, 18 กันยายน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนที่
74ง) กระนั้นรัฐบาลในตนทศวรรษ 2490 ก็มีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจนอกจากการผลิตขาว เชน โครงการบํารุงพันธุ
ปลาและสัตวพาหนะในภาคอีสาน และโครงการชลประทานทางภาคอีสาน เปนตน
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาบันทึกตรวจราชการ หรือรายงานตรวจราชการตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว
จนถึง พ.ศ.2487 ทําใหพบวา สภาพสังคมอีสานโดยเฉพาะดานความเปนอยูของราษฎรยังมีวิถีชีวิตทีอ่ ัตคัดและยากจนอยูเ ปน
จํานวนมาก การกินอยูของราษฎรสวนใหญมีความเรียบงายและสามารถขุดหาของปาหรือพืชผลไมตามแหลงธรรมชาติมากิน
ประทังชีวิตทดแทนขาวได ในชวง พ.ศ.2453-2461 เกิดภาวะทุพภิกขภัยอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ฝนไมตกตองตามฤดูกาล
ทําใหการทํานาของราษฎรไมไดผล เมื่อผลิตขาวไมไดเพียงพอตอการบริโภค รัฐบาลจึงแกไขปญหาโดยการจําหนายขาวใหแก
ราษฎรในราคาเทาทุน หรือใชวิธีโดยการเกณฑแรงงานราษฎรมาชวยงานโยธาเพื่อแลกขาวสาร หรือแจกขาวใหกับราษฎรที่อยู
ในเกณฑทุพพลภาพ พิการ ชราภาพ และเด็ก หากวาแจกขาวใหราษฎรโดยไมคิดเงิน ทางการก็อนุโลมผอนผันใหราษฎรทํานา
แลวนําขาวที่ไดสวนหนึ่งมาคืนใหกับมณฑลเพื่อใชสํารองไวในอนาคต
เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั
พระองคทรงดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานเชนเดียวกับรัชกาลกอน ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2468-2475 สภาพชีวิตของราษฎร
ยังเหมือนเชนในสมัยกอนหนาคือ กินอยูงายอาชีพหลักคือการทํานา และประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมาก
กวาเดิม การเลีย้ งสัตวคือโค กระบือ และสุกร โดยเฉพาะสุกรเปนปศุสัตวสําคัญที่มีการเลี้ยงอยางแพรหลาย ราษฎรบางพื้นที่
ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง แมการรักษาพยาบาลก็ยังใชวิธีการเปาเสกมนตคาถา ซึ่งยังปรากฏใหเห็นจนถึงปลายทศวรรษ
2470
นอกจากนี้รายงานตรวจราชการยังชี้ใหเห็นถึงปญหาอื่น ๆ ที่สงผลตอสภาพการดํารงชีวิตของราษฎรเชน น้ําไม
สะอาด น้ําไมเพียงพอตอการใชอุปโภคบริโภค ซึ่งสงผลตอสุขภาพของราษฎร ทําใหราษฎรเปนโรคบิด โรคอหิวา โรคลําไส
ทั้งนี้ลวนเกิดจากสุขอนามัยของราษฎรอีสานยังไมเจริญกาวหนาดังเชนที่กรุงเทพฯ การคาเปนปจจัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ในอีสาน ปรากฏวา มีสามเมืองสําคัญที่เปนชุมทางสินคาประกอบดวย นครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี มีการสงสินคา
ขายไปเวียงจันทน ปากเซ และสงลงกัมพูชา ซึ่งเปนเมืองปกครองของฝรั่งเศส
หลัง พ.ศ.2475 จะเห็นไดวา รัฐบาลพยายามสําคัญตอการพัฒนาสภาพสังคมชาวอีสานมากยิ่งขึ้น ในปาฐกถาของ
ผูแทนราษฎรอีสาน 7 จังหวัดชี้ใหเห็นวา ราษฎรมีความเปนอยูที่ยังยากลําบาก การคมนาคมเปนปญหาสําคัญที่ถูกกลาวถึงใน
กระทูถามรัฐบาล พ.ศ.2477 จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการกอสรางถนน สะพานสวนใหญมาจากเงินและ
น้ําพักน้ําแรงของราษฎรซึ่งตองออกแรงสรางกันเอง
รัฐบาลจึงไดดําเนินการแกไขปญหาเหลานีด้ วยการสงเจาหนาที่เขาไป
สํารวจพื้นที่เพื่อวางแผนสรางเสนทาง โดยเฉพาะอีสานตอนเหนือซึง่ ยังมีความกันดารมาก เปนที่สังเกตวา ตั้งแต พ.ศ.24772487 มีความถี่ของการออกตรวจราชการในอีสานมากถึง 7 ครั้งจากเอกสารชั้นตนทีไ่ ดนําเสนอไปสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลใส
ใจตอปญหาความเปนอยูของราษฎรซึ่งถูกกลาวถึงสภาพวิถีชีวิตในรายงานการตรวจราชการ หากศึกษาเพิ่มเติมรายงานตรวจ
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ราชการหลัง พ.ศ.2487 จนถึงทศวรรษ 2490 จะเห็นไดวาอัตราของการออกตรวจราชการมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก
การเขามามีบทบาทของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอการพัฒนาภาคอีสาน
เอกสารอางอิง
กฎกระทรวงเศรษฐกิจ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช
2481 ฉบับที่ 2. 2484, 23 ธันวาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 58 ตอนที่ 0ก. หนา 1890-1891
กระทูถามของ พ.ต.หลวงศักดิร์ ณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรมั ย, 14 เม.ย.2478. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง.
หนา 101-102
กระทูถามของนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม. 15 กันยายน 2478. ราชกิจจานุเบกษา. 15 ก.ย.
2477. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 1863
กระทูถามที่ 27/2478 ของนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “การกอสรางทางหลวงและทาง
จากจังหวัดมหาสารคามไปอําเภอหลุบ”. 9 ก.พ.2478. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3319 3321
กระทูถามที่ ส. 1/2496 ของนางดิเรก มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง อางเก็บน้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 2496, 6 ตุลาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 70 ตอนที่ 63ง
กระทูถามที่ ส. 15/2499 ของนายยืน สืบนุการณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุรินทร เรื่อง การพลังงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 2499, 18 กันยายน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนที่ 74ง
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ตะวันออกเฉียงเหนือ. 2497, 16 พฤศจิกายน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 71 ตอนที่ 74ง
ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ. (2554). เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สรางสรรค.
ปาฐกถาของผูแทนราษฎรเรื่อง สภาพของจังหวัดตาง. (2539). กรุงเทพฯ: สมาคมมิตรภาพญี่ปุน - ไทย
วิทยา ปานะบุตร. (2527). พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน กับงานดานการสื่อสารคมนาคม พ.ศ.24602475. (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร บัณฑิต วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).
สุวิทย ธีรศาศวัต. (2549). ประวัตศิ าสตรอีสาน 2322-2488. ขอนแกน: ภาควิชาประวัตศิ าสตรและ โบราณคดี คณะ
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สุวิทย ธีรศาศวัต. (2550). ทางรถไฟสายอีสาน ในสมัยรัชกาลที่ 5-7 ศิลปวัฒนธรรม 28(1 มี.ค.2550) หนา 112-125.
หอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม มร.7 พ/5 เรื่อง เปดทางระหวางบุรีรมั ยกับ
สุรินทร (20-25 เม.ย.2469)
หอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/29 เรื่อง รวมการปกครองของมหาดไทยกับ
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี สร. 0201.22/4 เรื่อง รัฐมนตรีและขาราชการผูใหญกระทรวงกลาโหม
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สภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม : กรณีศึกษาศูนยคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
The Conditions and Problems of Indigo Fabric Information Management:
Case Study of Kram Center, Sakon Nakhon Rajabhat University
ภาวิณี แสนชนม
สาขาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
น้ําทิพย วิภาวิน
แขนงสารสนเทศศาสตร สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฉันทนา เวชโอสถศักดา
สาขาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พธู คูศรีพิทักษ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดยอ
ปจ จุบันความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอ การสง เสริมภูมิปญญาทอ งถิ่นในดานแหลง บริก ารและรวบรวมองคความรู
เครือขายและการประชาสัมพันธ ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม : กรณีศึกษาศูนยคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม : กรณีศึกษาศูนยคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเปนผูบริหาร ไดแก ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และนักวิจัย
ประเภท ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากผูท ี่มีความเกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยคราม เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลและแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ
การจัดการสารสนเทศผายอมคราม จําแนกเปน 2 ดานคือ (1) ดานนโยบายการจัดการสารสนเทศ พบวา เนนนโยบายสนับสนุน
สงเสริมการสรางมาตรฐานผายอมคราม รองลงมา คือ การติดตามการทํางานของผูผลิต/ผูประกอบการที่ขอใชตราสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ผาครามธรรมชาติสกลนคร (GI) และสนับสนุนใหผลิตภัณ ฑผายอมคราม เปนผลิตภัณฑทางภูมิปญญาที่ไดรับการรับรองจากสภา
หัตถกรรมโลก (WCC) (2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ มีการจัดหาสารสนเทศงานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามดวยวิธีการสําเนา
ขอมูลเปนสื่อสิ่งพิมพและจัดทําเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส รองลงมาคือการจัดทําขอมูลขึ้นมาเองโดยการลงพื้นที่กลุมแมบานที่ผลิตผายอม
คราม มีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกสไดแก E-book เว็บไซต วีดที ัศนและ แผนซีดี รองลงมาเปนสื่อสิ่งพิมพ ไดแก
เอกสารงานวิจัย หนังสือ แผนพับ มีการถายทอดความรูและเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซต E-book วีดีทัศนและแผนซีดี
รองลงมาคือการจัดอบรมสัมมนา และมีการอนุรักษดวยการจัดเก็บไวเปนฐานขอมูล รองลงมาคือจัดแสดงของจริง และมีการปรับปรุง
ขอมูลอยางสม่ําเสมอ 2) ปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม จําแนกเปน 2 ดานคือ (1) ดานการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง รองลงมาคือขาดแผนพัฒนาและงบประมาณ และ (2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา การจัดเก็บ
สารสนเทศผายอมครามในรูปแบบเอกสาร งานวิจัย มีจํานวนนอย ไมไดรับความรวมมือจากพื้นที่ในการเก็บขอมูล รองลงมา คือ
บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการจัดทําฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศ
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. Ebook, 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 เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุน สงเสริมและบริการสารสนเทศผายอม
คราม เปนแหลงรวบรวมองคความรูผายอมครามในรูปแบบตาง ๆ คณะวิทยาศาสตรไดกอตั้งศูนยครามฯ ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2550
โดยมีวตั ถุประสงคในการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อแกปญหาการทําสียอมครามใหติดคงทน สีไมตก โดยใชกระบวนการทางเคมีเขา
มาเกี่ยวของ สงผลใหองคความรูผายอมครามไดรับการพัฒนา ยกระดับใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาลวดลาย การพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เปนตน ปจจุบันศูนยคราม อยูภ ายใตการดูแล
ของสํานักวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจสนับสนุนการทําวิจัยและบริการวิชาการ ดานครามตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา สรางเครือขาย
งานวิจัยและบริการวิชาการดานครามกับสถาบันการศึกษา หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในระดับทองถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ เผยแพรองคความรูดา นคราม โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งคือ (1 ) เพื่อเปนศูนยวิจัยและบริการวิชาการที่
เกี่ยวของกับคราม (2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทั้งทางวิชาการและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานคราม (3) เพื่อเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชุมชนของกลุมผูผลิตผายอมครามแกแวดวงวิชาการและสาธารณชน การพัฒนาผลงานวิจัย
และบริการวิชาการดานครามในพื้นที่ ซึ่งมีสวนสําคัญในการพัฒนากลุมผูผลิตผายอมครามใหมรี ายได สามารถพึ่งพาตนเอง
สรางงาน สรางอาชีพใหกับชุมชนในจังหวัดสกลนครและใหเปนตนแบบของ “ชุมชนครามและสีธรรมชาติ เสมือนพิพิธภัณฑที่
มีชีวิต” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป ศูนยคราม ฯ เปนแหลงบริการและรวบรวมองคความรูผา ยอมครามที่สาํ คัญ
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการตราสินคาผายอมครามสกลนครธรรมชาติ สิ่งบงชื้ทางภูมิศาสตร (Geography Indicator :GI) ของ
สํานักสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคกรมหาชน) (BEDO) และในปพ.ศ. 2561 สภาหัตถศิลปโลกไดประกาศ
ใหจังหวัดสกลนครเปน “เจาแหงครามธรรมชาติ” (World Craft City for Natural Indigo) นอกจากนี้จังหวัดสกลนครยังเปน
แหลงผลิตผายอมครามที่ใหญทสี่ ุดในประเทศไทย โดยมีมูลคารวมของการจําหนายผลิตภัณฑผายอมครามในป พ.ศ.2560 รวม
700 ลานบาท (สํานักงานพาณิชยจังหวัดสกลนคร) การดําเนินงานของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงเปน
หนวยงานรวบรวมองคความรูผา ยอมครามเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผายอมคราม
สารสนเทศผายอมคราม คือความรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับภูมิปญญาเรื่องผายอมจากสีธรรมชาติที่ไดจากตนคราม
โดยใชเสนใยทีไ่ ดจากธรรมชาติเชน ฝาย ไหม และนํามามัดยอมใหเปนลวดลายตามเอกลักษณของพื้นถิ่น ประเทศไทยเปน
หนึ่งในหลายประเทศที่ผลิตผายอมครามโดยมีประเทศอินเดียเปนศูนยกลางการผลิตผายอมครามที่เกาแกที่สุดของโลก และยัง
มีประเทศอื่น ๆ ที่ผลิตผายอมคราม เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี ลาว แอฟริกา อังกฤษ อเมริกา และไทย แตละประเทศจะมี
เอกลักษณเฉพาะทองถิ่นของตนเองในการทําผายอมคราม เชน ประเทศอินเดียเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมในการใชสคี รามยอม
ผาโดยใชเทคนิคการยอมดวยการสรางแมพิมพจากไมเปนลวดลายตาง ๆ และนํามาประทับลงบนผืนผา ประเทศจีนนิยมใช
เทคนิคการเขียนเปนลวดลายบนผืนผา ประเทศญี่ปุนนิยมเทคนิคการมัดยอมที่เรียกวาชิโบริ สวนประเทศลาวและประเทศไทย
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นิยมใชเทคนิคการยอมผามัดหมี่ (สุทธินีย พูผกา, 2558) การใชสีครามยอมผาที่ไมมีสารพิษเจือปนทําใหเปนที่ตองการของ
ตลาดตางประเทศซึ่งมีความเขมงวดในเรื่องวัสดุธรรมชาติ หรือ สินคาบริโภคที่ปราศจากสารพิษ สารเคมี อันเปนกลยุทธที่
สําคัญของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคกรมหาชน) กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น (BEDO) เพื่อพัฒนาการผลิต การออกแบบ และการตลาด ที่เชื่อมโยงเปนผลิตภัณฑในการชวย
รักษาสิ่งแวดลอม
ดังนั้น การจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงมีความเกีย่ วของกับการ
กําหนดนโยบายสารสนเทศและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาผายอมคราม
กระบวนการ
จัดการสารสนเทศผลิตภัณฑผายอมคราม (ไดแก การจัดหาและรวบรวม การวิเคราะหสารสนเทศและจัดเก็บ การสราง
ฐานขอมูล) การบริการและเผยแพรสารสนเทศ (น้ําทิพย วิภาวิน 2559) การจัดการสารสนเทศผายอมครามอยางเปนระบบจึง
เริ่มตนตั้งแตการจัดหา รวบรวม จัดหมวดหมู ประมวลผล สงวนรักษา การบริการและเผยแพรสารสนเทศผายอมคราม จะชวย
สรางความเขมแข็งใหแกนักวิจัย ผูผ ลิต และผูส นใจ สามารถสืบคนขอมูล ความรู สารเทศผายอมครามอยางเปนระบบ เกิดการ
พัฒนาการทอผายอมคราม และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑผายอมครามได
การศึกษา “สภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม : กรณีศึกษาศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อเปนสวนหนึ่งในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศผายอมครามในประเทศไทย” จึงมี
ประโยชนตอความเขาใจสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของประเทศไทยใหมีทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น
คําถามการวิจัย
สภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) เพื่อศึกษาปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน นักวิจัย ประเภท ละ 2
คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 6 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบบันทึกขอมูลและแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง
การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแบบอุปนัย
ขอบเขตการวิจัย
บทความวิจัยนี้เปนการนําเอาประเด็นสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศผา
ยอมครามในประเทศไทย” มานําเสนอเฉพาะประเด็นสภาพการและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1) สภาพการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษาจําแนกเปน 2 ดานคือ ดานนโยบายการจัดการสารสนเทศผายอมครามและดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ
ผายอมคราม
(1) ดานนโยบายการจัดการสารสนเทศพบวามีนโยบายวิจยั บริการวิชาการและองคความรูด านคราม แตยังขาด
ความชัดเจน จึงมุงเนนนโยบายสนับสนุน สงเสริมการสรางมาตรฐานผายอมคราม เพื่อใหกลุม ผูประกอบการผายอมครามมี
ความรูดานกระบวนการผลิตทีไ่ ดมาตรฐาน ตั้งแตตนน้ําจึงถึงปลายน้ํา คือกระบวนการผลิตสีและเสนใย การยอม การทอผืนผา
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ที่มีลวดลายทันสมัยและตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภค การพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑผา ยอมครามที่มีความ
หลากหลาย นอกจากนี้ยังพบวามีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการทํางานของผูผลิต/ผูประกอบการที่ขอใชตราสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรผาครามธรรมชาติสกลนคร (GI) โดยมีสวนในการสงเสริม สนับสนุนขอมูลดานงานวิจัยใหคณะกรรมการนําไปศึกษา
และคนควาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการกําหนดคุณลักษณะผายอมครามในการขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) และสนับสนุนใหผลิตภัณฑผายอมคราม เปนผลิตภัณฑทางภูมิปญ
 ญาทีไ่ ดรับการรับรองจากสภาหัตถกรรม
โลก (WCC) ตลอดจนสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด เพื่อการพัฒนาและยกระดับการผลิตผา
ยอมคราม
(2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา มีการจัดหาสารสนเทศงานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามดวยวิธีการ
สําเนาขอมูลเปนเลมเอกสารและสือ่ อิเล็กทรอนิกส โดยขอสําเนาเอกสารงานวิจัยจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครโดยประสานขอความรวมมือใหนักวิจัยสําเนาเอกสารและสงใหศูนยครามจํานวน 1 เลม โดยใหสําเนาในรูปแบบ
CD-ROM เพื่อจัดทําเปน E-book นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรศูนยครามไดลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจริงดวยตนเอง หรือการเขา
รวมอบรม สัมมนาของหนวยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผายอมคราม เพื่อจัดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไดแก E-book เว็บไซต วีดีทัศนและ แผนซีดี การเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ ไดแกเอกสารงานวิจัย หนังสือ
แผนพับ โดยแยกเปนเนื้อหาทางดานมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร มีการถายทอดความรูและเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไดแก เว็บไซต E-book วีดีทัศนและแผนซีดี นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมสัมมนาใหกับผูประกอบการ นักศึกษาและผูส นใจ
ทั่วไปและมีการปรับปรุงขอมูลผายอมครามใหทันสมัยและทันตอความตองการของผูประกอบการและผูบริโภคเชน การอบรม
สัมมนาการแปรรูปและจัดจําหนายผายอมครามรวมกับเครือขายในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของจริงไดแก ผาผืน ผา
ยอมครามแปรรูปใหเปนตนแบบของ “ชุมชนครามและสีธรรมชาติ เสมือนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สืบไป รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กระบวนการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สภาพการจัดการสารสนเทศผายอมคราม
กระบวนการจัดการ
สารสนเทศ
การจัดหาขอมูลและการรวบรวม
-จัดหาสารสนเทศงานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามดวยวิธีการสําเนาขอมูลเปนเลม
ขอมูล (Data collection)
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส
-บุคลากรศูนยครามไดลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจริงดวยตนเอง หรือการเขารวมอบรม
สัมมนาของหนวยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผายอมคราม
การจัดหมวดหมูขอมูล
-สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ โดยจําแนกเนื้อหาเปนทางดานมนุษยศาสตรและ
(Data classification)
วิทยาศาสตร
การจัดเก็บและบันทึกขอมูล
กระบวนการผลิตผายอมคราม และ
การนําไปใช
ดานการสงวนรักษาขอมูล

ดานบริการและการเผยแพรขอมูล

-สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน E-book เว็บไซต วีดีทัศนและ แผนซีดี
–สื่อสิ่งพิมพ เชนเอกสารงานวิจัย หนังสือ แผนพับ
- จัดแสดงของจริงตั้งแตกระบวนการตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
- มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลใหถูกตอง สมบูรณ ทันสมัย เพื่อเปนแหลง
สารสนเทศผายอมครามที่พรอมในดานองคความรูผ ายอมคราม -- การอบรม
สัมมนายกระดับผลิตภัณฑผายอมครามใหไดมาตรฐานเพื่อใหผูประกอบการขอจด
ทะเบียนสินคาทางภูมิศาสตร (GI)
-มีการถายทอดความรูและเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซต E-book วี
ดีทัศนและแผนซีดี และสื่อสิ่งพิมพ ไดแก เอกสาร หนังสือ โดยใหผูใชบริการ
สามารถคนควาผานเว็บไซตของศูนยและยืมสื่อสิ่งพิมพได
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2) ปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษาจําแนกเปน 2 ดานคือ ปญหาดานนโยบายการจัดการสารสนเทศผายอมคราม และดานกระบวนการ
จัดการสารสนเทศผายอมคราม
(1) ปญหาดานนโยบายการจัดการสารสนเทศผายอมคราม พบวา ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง เพราะการบริหาร
ศูนยครามฯ อยูภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาศูนยเปนอาจารยผูสอน และ
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบทําหนาที่เปนเจาหนาที่ของสถาบันวิจัยฯ ขาดความรู ในการจัดการสารสนเทศนอกจากนี้ศูนยครามยัง
ขาดแผนพัฒนาที่มีความชัดเจน ทําใหการปฏิบัตติ ามแผนขาดความตอเนื่อง และมีปญหางบประมาณในการบริหารจัดการที่มี
จํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน งบประมาณที่ไดรับสวนใหญนาํ ไปซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรมสัมมนา
(2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา เอกสาร หนังสือ งานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามมีจาํ นวนนอย เมื่อลง
พื้นที่มักไมไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูล เชน กระบวนการในการผลิต การพัฒนาลวดลายผา แหลงในการจัดจําหนาย
สวนมากมักเก็บเปนขอมูลเชิงเทคนิคของแตละกลุม ผูประกอบการ
นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการ
จัดทําฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศ
เชน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปญหาของกระบวนการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กระบวนการจัดการ
ปญหาของกระบวนการจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศ
การจัดหาขอมูลและการ
-เอกสาร หนังสือ งานวิจัยเกีย่ วกับผายอมครามมีจํานวนนอย
รวบรวมขอมูล (Data
- เมื่อลงพื้นที่มักไมไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูล เชน กระบวนการในการผลิต การ
collection)
พัฒนาลวดลายผา แหลงในการจัดจําหนาย สวนมากมักเก็บเปนขอมูลเชิงเทคนิคของแต
ละกลุม ผูประกอบการ
การจัดเก็บและบันทึกขอมูล - บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการจัดทําฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศ เชน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การจัดตั้งศูนยครามฯ ในปพ.ศ. 2550 เกิดจากการผลักดัน สงเสริม สนับสนุนใหนักวิจัยศึกษาคนควาวิจัยองคความรู
เกี่ยวกับผายอมครามเพื่อแกไขปญหาการยอมสีไมติดคงทน สีตก เมื่อใชไปนานวันสีซดี ทําใหผายอมครามไมไดรับความนิยม
และเปนทีส่ นใจของผูบริโภค ศุนยครามฯ จึงเปนหนวยงานมีหนาที่รวบรวมงานวิจัยและองคความรูผายอมคราม เพื่อให
นักวิจัยและผูสนใจทั่วไปสามารถศึกษาคนควานําไปตอยอดการวิจยั เกี่ยวกับผายอมครามได จากการดําเนินงานมาระยะหนึ่ง
การศึกษา
สภาพปจจุบันและปญหาจึงเปนแนวทางในการทบทวน ทําความเขาใจและกําหนดแนวทางในการพัฒนาศูนยครามฯ ใหเปน
แหลงรวบรวมองคความรูผ ายอมครามที่สมบูรณ เพื่ออนุรักษ พัฒนาและถายทอดภูมิปญญาผายอมครามอยางยั่งยืน
1) สภาพการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(1) ดานนโยบายการจัดการสารสนเทศพบวามีนโยบายวิจัย บริการวิชาการและองคความรูดานคราม แต
ยังขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน เชนการจัดทําแผนในการดําเนินงาน การจัดทําคําของบประมาณสนับสนุน และบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยตรง สาเหตุเพราะศูนยครามฯ เปนสวนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานหลักของ
มหาวิทยาลัย ทําใหการดําเนินงานตางๆ ตองอยูภายใตการบริหารจัดการดังกลาว สงผลใหการกําหนดแผน การขอ
งบประมาณ ในการดําเนินงานขาดความสําคัญและชัดเจนในการพัฒนาศูนยครามตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน
คือ 1) เพื่อเปนศูนยวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับคราม 2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทั้งทางวิชาการและภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานคราม 3) เพื่อเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชุมชนของกลุมผูผลิตผายอมครามแกแวดวงวิชาการ
และสาธารณชน ศูนยครามฯ จากปญหาดังกลาวจึงทําใหการพัฒนาศูนยครามฯ ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยครามจึง
เปนเรื่องเปนไปไดคอนขางยากไมสอคคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งทั้งหมด
ดังนั้นนโยบายของศูนยครามจึงมุงเนน
นโยบายในการสนับสนุน สงเสริมการสรางมาตรฐานผายอมคราม เพื่อใหกลุมผูประกอบการผายอมครามมีความรูด าน
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กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ตั้งแตตนน้ําจึงถึงปลายน้าํ คือกระบวนการผลิตสีและเสนใย การยอม การทอผืนผาที่มี
ลวดลายทันสมัยและตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภค การพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑผายอมครามทีม่ ีความ
หลากหลาย เชน การจัดอบรม การบริการขอมูลผายอมคราม นอกจากนี้ยังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการทํางานของ
ผูผลิต/ผูประกอบการที่ขอใชตราสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตรผาครามธรรมชาติสกลนคร (GI) โดยมีสวนในการสงเสริม สนับสนุน
ขอมูลดานงานวิจัยใหคณะกรรมการนําไปศึกษาและคนควาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการกําหนด
คุณลักษณะผายอมครามในการขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) และสนับสนุนใหผลิตภัณฑผายอมคราม เปน
ผลิตภัณฑทางภูมิปญ
 ญาทีไ่ ดรับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลก (WCC) ตลอดจนสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งใน
จังหวัดและนอกจังหวัด เพื่อการพัฒนาและยกระดับการผลิตผายอมคราม
(2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา มีการจัดหาสารสนเทศงานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามดวยวิธีการ
สําเนาขอมูลเปนเลมเอกสารและสือ่ อิเล็กทรอนิกส ใชวิธีการขอสําเนาเอกสารงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพราะ
งานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามไดรบั การสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานวิจัยแหงชาติ (วช) ผานการจัดสรรงบประมาณโดย
สถาบันวิจัย เมื่อผูวิจัยทํางานวิจัยเสร็จตองสงตัวเลมใหสถาบันวิจัย ศูนยครามฯ จะประสานขอความรวมมือใหนักวิจัยสําเนา
เอกสารและสงใหศูนยครามฯ จํานวน 1 เลม และสําเนาในรูปแบบ CD-ROM เพื่อจัดทําเปน E-book ใหบริการแกนักวิจัย
นักศึกษา ผูสนใจศึกษาองคความรูผายอมครามโดยไรขอจํากัดเรื่องสถานที่ เวลาและทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลผายอมคราม
ไดโดยสะดวก นอกจากนีย้ ังพบวาบุคลากรศูนยครามไดลงพื้นที่เพือ่ เก็บขอมูลจริงดวยตนเอง หรือการเขารวมอบรม สัมมนา
ของหนวยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผายอมคราม
เพื่อจัดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ
ไดแก E-book เว็บไซต วีดีทัศนและ แผนซีดี เอกสารงานวิจยั หนังสือ แผนพับ เพื่อบริการผูใชสารสนเทศใหสามารถสืบคน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและยืมตัวเลมเอกสารได โดยแยกเปนเนื้อหาในการจัดเก็บเปนสองประเภทคือ ขอมูลผายอมครามดาน
มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร เพราะสวนใหญงานวิจัยที่ไดรับทุนจะเกี่ยวของกับงานดานวิทยาศาสตร เชน คุณลักษณะของ
ครามในการยับยั้งแบคทีเรีย ความเปนกรด ดางในการยอมสีคราม การจัดการความรูผ ายอมคราม เปนตน เพื่อเผยแพรองค
ความรูผ ายอมครามอยางกวางขวางและศูนยครามฯ ยังมีการจัดอบรมสัมมนาใหกับผูผลิต กลุม วิสาหกิจชุมชนผายอมคราม
กลุมผูประกอบการ นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป โดยนําองคความรูจากงานวิจัยใหม ๆ มาถายทอดใหทันสมัยและทันตอความ
ตองการของผูประกอบการและผูบ ริโภคเชน การอบรม สัมมนาการแปรรูปและจัดจําหนายผายอมครามรวมกับเครือขายใน
จังหวัด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของจริงไดแก ผาผืน ผายอมครามแปรรูปใหเปนตนแบบของ “ชุมชนครามและสีธรรมชาติ
เสมือนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป
2) ปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(1) ปญหาดานนโยบายการจัดการสารสนเทศผายอมคราม พบวา ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง เพราะ
การบริหารศูนยครามฯ อยูภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบตั ิหนาที่หัวหนาศูนยเปนอาจารย
ผูสอน ซึ่งมีภารกิจในดานการสอนและการวิจยั และดูแลการบริหารจัดการศูนยคราม ขาดอํานาจในการตัดสินใจและการ
บริหารงาน ไมมีเงินคาตอบแทนในการบริหารดังเชนผูบริหารศูนย สํานักในมหาวิทยาลัย จึงสงผลใหขาดแรงจูงใจในการทุมเท
ทํางานอยางเต็มที่ และขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง เจาหนาที่ประจําผูรับผิดชอบ เปนบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ซึ่งมี
ภาระรับผิดชอบหนาที่ชัดเจน ดังนั้นการรับผิดชอบงานศูนยครามจึงเปนภาระงานนอกเหนือจากภารกิจหลัก เจาหนาจึงขาด
แรงจูงใจและทุมเทกับการทํางานอยางเต็มที่ และขาดความรู ในการจัดการสารสนเทศ นอกจากนี้ยังขาดแผนพัฒนาศูนยคราม
ที่มีความชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานไมชัดเจนและขาดความตอเนื่อง เพราะศูนยครามเปนหนวยงานที่สังกัดสถาบันวิจัยฯ เมื่อ
เปลี่ยนผูบริหาร นโยบายศูนยครามอาจลดความสําคัญหรือเพิ่มขึ้นตามวิสัยทัศนของผูนํา นอกจากนีย้ งั มีปญหางบประมาณใน
การบริหารจัดการที่มีจํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน จํานวนงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ โดยมากเปนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา งบประมาณบริหารจัดการศูนยคราม ตองพึ่งพางบงบประมาณของสถาบันวิจัยฯ ดังนั้นจึงทําให
การบริหารจัดการศูนยไมไดรบั ความสะดวกในการวางแผนพัฒนาศูนยครามอยางเปนรูปธรรม
(2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา เอกสาร หนังสือ งานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามมีจํานวน
นอย สาเหตุเพราะนักวิจัยไมสามารถทํางานวิจัยเสร็จตามหวงเวลาที่ขอรับทุน สงงานลาชา จึงสงผลใหงานวิจัยในแตละปมี
จํานวนนอย นอกจากนี้ยังไมมีระบบการประสานงานขอเอกสารงานวิจัยที่ไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก เมื่อบุคลากรลง
พื้นที่เก็บขอมูลมักไมไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูลเชิงลึก เชน เทคนิคกระบวนการในการผลิต การพัฒนาลวดลายผา
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แหลงในการจัดจําหนาย สวนมากกลุมชาวบานมักเก็บเปนขอมูลลับของแตละกลุม ผายอมคราม นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากร
ขาดความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีในการจัดทําฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศ เชน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
จากขอคนพบสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศ กลุมวิสาหกิจชุมชนผายอมคราม มีขอเสนอแนะดังนี้
(1) ดานสภาพการจัดการสารสนเทศผายอมคราม
1) ควรมีการกําหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาศูนยครามที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศูนย
ครามฯ อยางยั่งยืน
2) ควรมีการจัดตั้งศูนยครามใหเปนเอกเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สะดวกและคลองตัวมากยิ่งขึ้น และ
เปนแหลงบริการและรวบรวมองคความรูผ ายอมครามที่สมบูรณ
3) ควรจัดสรรงบประมาณใหชัดเจนตามแผนกรอบของนโยบายและแผน
(2) ดานปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม
1) ควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบชัดเจน
2) สรางเครือขายความรวมมือระหวางศูนยครามและกลุมผายอมครามในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เ ปน สวนหนึ่ งของดุ ษฎี นิพนธห ลักสู ตรปรัช ญาดุษ ฎีบัณ ฑิต (สารสนเทศศาสตร ) สาขาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดการสารสนเทศผายอมครามในประเทศไทย และไดรับทุนสนับสนุนการเรียนและ
การวิจัยจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุนที่ 17) ของสํานักงานกองทุนสนับการวิจัยแหงชาติ (สกว)
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ข้อสันนิษฐานว่าด้วยที่มาของฉันท์สามบาทในวรรณกรรมอยุธยา
Assumptions about Innovation of Three-pada Chanda in Ayutthaya Period
ธวัชชัย ดุลยสุจริต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจิยา หลิมกุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บทคัดย่อ
ในบรรดาวรรณกรรมสมัยอยุธยาที่หลงเหลือมาจนปัจจุบัน มีวรรณกรรมคาฉันท์อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ได้แก่ สมุทรโฆษคาฉันท์ เสือโคคา
ฉันท์ อนิรุทธ์คาฉันท์ คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พระรถคาฉันท์ คาฉันท์ดุษฎีสังเวย คาฉันท์
กล่อมช้างครั้งกรุงเก่า คาฉันท์คชกรรมประยูร ราชาพิลาป และบุณโณวาทคาฉันท์ ในจานวนนี้มีการประพันธ์ด้วยฉันท์หลากหลายชนิด
ทั้งที่ได้รับจากฉันท์ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ผู้วิจัยพบว่ามีฉันท์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาครุและลหุจานวนสี่บาท แต่บางชนิ ดคณะ
เป็นสามบาทหรือสามวรรค ซึ่งแปลกไปจากฉันท์ชนิดอื่นๆ ได้แก่ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙, มงคลรัตนฉันท์ ๒๒, สัทธราฉันท์ ๒๑, และ
มาลินีฉันท์ ๑๕ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาฉันท์สามวรรคที่ใช้ในวรรณกรรมอยุธยา เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนา และเปรียบเทียบกับฉันท์ที่มีรูปแบบ
คล้ายกันในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต โดยศึกษาค้นคว้าจากฉันท์ในวรรณกรรมภาษาสันสกฤต ฉันท์ในวรรณกรรมภาษา
บาลี และฉันท์ในตาราโบราณสมัยอยุธยา ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ากวีโบราณได้เค้าฉันท์สามวรรคจากฉันท์โบราณ หรือร้อยกรองโบราณบาง
ชนิด โดยนารูปแบบฉันทลักษณ์จากฉันท์เดิมมาตัดแบ่งให้สั้นลง
คาสาคัญ: 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. บทนา

วรรณกรรมสมัยอยุธยามีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา เป็นที่น่าเสียดายว่า ระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยา
ยาวนานถึงสี่ร้อยกว่าปี แต่มีวรรรณกรรมที่หลงเหลือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพียงน้อยนิด คาฉันท์สมัยอยุธยานับว่าเป็น
วรรณกรรมอีกกลุ่มหนี่งทึ่มีความน่าสนใจ ด้วยมีเนื้อหาที่หลากหลาย มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์และวรรณศิลป์ ทั้งยังมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะรูปแบบฉันท์บางชนิดที่พบได้เฉพาะในสมัยอยุธยา หรือแม้จะสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็มีใช้
อย่างจากัด
ฉันท์ในวรรณกรรมไทยพบได้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมใน
พระราชสานัก มักมีคาว่า “คาฉันท์” ปรากฏในชื่อเรื่อง เท่าที่สารวจพบจากหนังสือได้ชาระและตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป มีดังนี้
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๑) สมุทรโฆษคาฉันท์ ๒) เสือโคคาฉันท์ ๓) อนิรุทธ์คาฉันท์ ๔) คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง
๕) พระรถคาฉันท์ ๖) คาฉันท์ดุษฎีสังเวย ๗) คาฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า ๘) คาฉันท์คชกรรมประยูร ๙) ราชาพิลาป
๑๐) บุณโณวาทคาฉันท์ (ทั้งนี้อาจยังวรรณกรรมคาฉันท์อื่นๆ อีกที่ยังไม่ได้นามาชาระและตีพิมพ์เผยแพร่)
ในบรรดาฉันท์ชนิดต่างๆ ที่ปรากฏในสมัยอยุธยานั้น ส่วนใหญ่เป็นฉันท์ที่นับ ๔ วรรคเป็นหนึ่งบท แต่มีฉันท์บางชนิด
ที่กาหนดบทหนึ่งมี ๓ วรรค ซึ่งถือว่ามีรูปแบบผิดไปจากฉันท์ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอันเป็นแม่แบบ
ได้แก่ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ (ฉันท์ ๑๙) มงคลรัตนฉันท์ (ฉันท์ ๒๒) สัทธราฉันท์ (ฉันท์ ๒๑) มาลินีฉันท์ (ฉันท์ ๑๕) นอกจากนี้ยัง
มีกาพย์ฉบัง (กาพย์ ๑๖) ทีม่ ีบทละ ๓ วรรค ซึ่งนิยมแต่งร่วมกับฉันท์ชนิดอื่นๆ ด้วย
วรรณกรรมคาฉันท์ในสมัยอยุธยาแต่ละเรื่อง มักใช้ฉันท์หลายชนิด ส่วนใหญ่จะมีฉันท์ชนิดสามวรรครวมอยู่ด้วยเสมอ
ฉันท์ส่วนมากใช้โครงสร้างครุและลหุอย่างเดียวกับที่ใช้ในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต เช่น วสันตดิลกฉันท์ของไทย มีการ
กาหนดครุและลหุอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับวสันติลกในวรรณกรรมภาษาบาลี หรือวสันติลกาในวรรณกรรมภาษาสันสกฤต
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าแม้ฉันท์สามวรรคส่วนใหญ่มีชื่อตรงกับฉันท์ในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
แต่กลับมีคณะไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาฉันท์สามวรรคที่ใช้ในวรรณกรรมอยุธยา เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนา และเปรียบเทียบ
กับฉันท์ที่มีรูปแบบคล้ายกันในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
๒. ขอบเขตการศึกษา
ผู้วิจัยยึดต้นฉบับวรรณกรรมอยุธยาที่กรมศิลปากรได้ชาระและจัดพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
“สมุทรโฆษคาฉันท์”, “เสือโคคาฉันท์”, “อนิรุทธ์คาฉันท์”, และ “ราชาพิลาป” จากหนังสือ วรรณกรรมสมัยอยุธยา
เล่ม ๒. กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
“พระรถคาฉันท์” จากหนังสือ พระรถคาฉันท์ กรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
“คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง” จาก หนังสือ คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง กรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓
“บุณโณวาทคาฉันท์” จากหนังสือ ประชุมวรรณคดีเรื่อง พระพุทธบาท กรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. การประดิษฐ์ฉันท์
ฉันท์เป็นรูปแบบการประพันธ์ร้อยกรองชนิดหนึ่งปรากฏทั้งในภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาอืน่ ๆ ของอินเดีย
คาไทยที่ใช้เรียกรูปแบบของร้อยกรองก็คือ ฉันทลักษณ์ มีความหมายตามรูปคาว่า “ลักษณะของฉันท์” ลักษณะเด่นของฉันท์ก็
คือ การกาหนดเสียงของคา เป็นเสียงหนัก (บาลีเรียก ครุ, สันสกฤตเรียก คุรุ ใช้สัญลักษณ์ −) และเสียงเบา (บาลีเรียก ลหุ,
สันสกฤตเรียก ลฆุ ใช้สัญลักษณ์ ◡) ฉันท์แต่ละชนิดมีลาดับครุและลหุแตกต่างกัน ทั้งยังมีมักจะมีตาแหน่งพักเสียงเรียกว่า
“ยติ” จะขอยกตัวอย่าง ฉันท์ชื่ออินทรวิเชียร (นิยมเรียกว่า อินทรวิเชียรฉันท์ ภาษาสันสกฤตเรียกว่า อินทรวัชรา ตรงกับภาษา
บาลีว่า อินฺทวชิรา) มีจานวน ๑๑ คาต่อบาท บทหนึ่งจึงมี ๔๔ คา มีช่วงพัก (ยติ) หลังคาที่ ๕ และคาที่ ๑๑ กาหนดครุลหุ ดังนี้
(พระยาอุปกิตศิลปสาร, ๒๕๓๘: ๔๕๐)
−−◡ −− | ◡ ◡−◡ −− ||
(หมายถึง ครุครุลหุ ครุครุ [ยติ] ลหุ ลหุครุลหุ ครุครุ)
เครื่องหมาย |, || แสดงตาแหน่งของยติ
ตัวอย่าง
อสฺตฺยุตตฺ รสฺยา | ทิศิ เทวตาตฺมา |
หิมาลโย นา|ม นคาธิราชะ |ฯ
ปูรฺวาปเรา โต|ยนิธี วิคาหฺย|
สฺถิตะ ปฺฤถิวฺยา| อิว มานทณฺฑะ| ๚ (กุมารสมภพ, ๑.๑) (Kale, 1917 : 1)
ส่วนอินทรวิเชียรฉันท์ของไทยนั้น นิยมตัดทอนจานวนคาลงมาจากตาแหน่งของยติ ดังนั้น หากนาอินทรวิเชียรฉันท์
๑ บทข้างต้นมาปรับตามฉันทลักษณ์ของไทย จะได้จานวน ๒ บท ดังนี้
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อสฺตฺยุตตฺ รสฺยา
หิมาลโย นาปูรฺวาปเรา โตสฺถิตะ ปฺฤถิวฺยา

ทิศิ เทวตาตฺมา
ม นคาธิราชะ ๚
ยนิธี วิคาหฺย
อิว มานทณฺฑะ ๚

โดยทั่วไปวรรณกรรมเรื่องหนึ่งอาจมีฉันท์ชนิดเดียว หรือหลายชนิดก็ได้ เช่น เมฆทูตของกาลิทาส แต่งด้วยคา
ประพันธ์ชนิดเดียว เรียกว่า มันทากรานตา (บาลีเรียก มันทักกันตา) มีจานวนคา บาทละ ๑๗ คา (บทหนึ่งมี ๖๘ คา) (Morgan,
2011: 142) คัมภีร์ฤคเวทมีการใช้ฉันท์เพียง ๗ ชนิด ได้แก่ ตริษฏุภ, คายตรี, ชคตี, อนุษฏุภ, อุษนิห์ ปังกติ และพฤหตี (Morgan,
2011: 57) เป็นต้น
ด้วยความหลากหลายของฉันท์ จึงมีตาราฉันท์เพื่อรวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับฉันท์ เรียกว่าฉันทศาสตร์ มีผปู้ ระพันธ์
หลายคน เช่น ฉันทสูตรของปิงคละ (Banerji, 1989 : 170) ตาราวุตโตทัย (พระยาอุปกิตศิลปสาร, ๒๕๓๘ : ๔๔๕) ภาษาไทย
ยังมีตาราจินดามณี ซึ่งมีด้วยกันหลายฉบับ ตั้งแต่สมัยอยุธยา (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๓๐ : ๔๓๕-๙)
การเปลีย่ นแปลงของฉันท์ยังปรากฏเรื่อยมา โดยมีการประดิษฐ์ฉันท์ชนิดใหม่ๆ ขึ้นด้วย แม้ในสมัยรัตนโกสินทร์ยังมี
การประดิษฐ์ฉันท์อย่างหลากหลาย โดยนิยมใช้สัททุลลวิกกีฬติ ฉันท์เป็นต้นแบบในการประดิษฐ์ฉันท์ใหม่ๆ หลายชนิด (โชษิตา
มณีใส, ๒๕๕๐: ๑๕๓-๑๖๗) นอกจากฉันทลักษณ์แล้ว เนื้อหาของฉันท์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังเช่นการแต่ง
วสันตดิลกฉันท์มีเนื้อหาทีเ่ ปลี่ยนไป หลังจากได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จากเดิมที่ใช้พรรณนาความงามของธรรมชาติ ก็
นามาใช้สะท้อนสภาพปัญหาสังคม เป็นต้น (วิชุนี พันธ์น้อย, ๒๕๕๙)
๔. ฉันท์สามวรรคในวรรณกรรมอยุธยา
วรรณกรรมร้อยกรองสมัยอยุธยา แต่งด้วยคาประพันธ์หลากหลายชนิด ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย แต่ที่พบ
การใช้ฉันท์สามวรรค (สัททุลวิกกีฬิต, สัทธรา และมาลินี) มีจานวน ๗ เรื่อง ได้แก่ ๑) สมุทรโฆษคาฉันท์ ๒) เสือโคคาฉันท์ ๓)
อนิรุทธ์คาฉันท์ ๕) พระรถคาฉันท์ ๖) ราชาพิลาป ๑๐) บุณโณวาทคาฉันท์
ตารางที่ ๑ การใช้ฉันท์สามวรรค ในวรรณกรรมอยุธยา
สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙
สมุทรโฆษคาฉันท์*

เสือโคคาฉันท์

อนิรุทธ์คาฉันท์

คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ พระรถคาฉันท์

คาฉันท์ดุษฎีสังเวย
คาฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า คาฉันท์คชกรรมประยูร
ราชาพิลาป

บุณโณวาทคาฉันท์

* เฉพาะตอนที่แต่งในสมัยอยุธยา

มงคลรัตนฉันท์ ๒๒

-

สัทธราฉันท์ ๒๑




มาลินฉี ันท์ ๑๕





-

-

-

-

-

-







-
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ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต คาครุและลหุประกอบขึ้นหนึ่งวรรค เรียกว่า ปาท (ภาษาไทยใช้ว่า บาท)
คาครุและลหุจานวน ๓ วรรค หรือ ๔ วรรค รวมเป็นหนึ่ง ปท หรือ ปที (ภาษาไทยเรียกว่า บท) อนึ่ง คาว่า ปาท อาจเรียกอีก
อย่างว่า จรณะ เป็นที่น่าสังเกตว่า ปาท และ จรณะ มีความหมายว่าเท้า (อวัยวะใช้เดิน) และยังหมายถึง เศษหนึ่งในสี่ส่วนด้วย
๔.๑ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙
ชื่อนี้เรียกตามภาษาบาลี (สทฺทุลฺวกิ ฺกีฬิต) ภาษาสันสกฤตเรียกว่า ศารฺทูลวิกฺรฑี ิต หมายถึง การเล่นของเสือ บ้างก็
เรียกว่าเสือผยอง หรือเสือคะนอง (อุปกิตศิลปสาร, พระยา : ๒๕๓๘, ๔๕๖) อยู่ในกลุม่ อติธฺฤติฉันท์ เป็นฉันท์สมวฤตตะ บทหนึ่ง
มีสี่บาท แต่ละบาทมี ๑๙ คา โดยมียติหลังคาที่ ๑๒ และ ๑๙ ดังนี้
−−− ◡◡− ◡−◡ ◡◡−|−−◡ −−◡ −||
ตัวอย่าง
นีวาราะ ศุกครฺภโกฏรมุขภฺรษฺฏาสฺตรูณามธะ
ปฺรสฺนิคฺธาะ กฺวจิทิงฺคุทีผลภิทะ สูจฺยนฺต เอโวปลาะ ฯ
วิศฺวาโสปคมาทภินฺนคตยะ ศพฺท สหนฺเต มฺฤคาสฺโตยาธารปถาศฺจ วลฺกลศิขานิษยฺ นฺทเรขางฺกิตาะ๚ (อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ, ๑.๑๔) (Williams, 1886: 18)
บูรพกวีชาวไทยนาสัททุลวิกกีฬติ เพียง ๑ บาท มาแยกเป็น ๑ บท แบ่งเป็น ๓ วรรค วรรคต้นมีจานวน ๑๒ คา คือ
ตาแหน่งแรกที่ลงยตินั่นเอง บาทที่สองมี ๕ คา และบาทสุดท้ายมี ๒ คา ทั้งได้เพิ่มสัมผัสนอก (ในตาแหน่งที่ใส่เครื่องหมายดอก
จัน) ดังนี้
−−− ◡◡− ◡−◡ ◡◡−*
−−◡ −−*
◡−
ตัวอย่างจาก สมุทรโฆษคาฉันท์ (กรมศิลปากร, ๒๕๓๐: ๑๗๒)
เทพีพินทุมดีอันมีมุขคือจันทร์
จาบัลยครั้นตื่น
หาภูบาลบพบตระหลบทุกขมาพาล
พิศวงในสถาน

ตระอาล
บรรทม

ฉันท์นี้ในวรรณกรรมอยุธยา มีใช้ในคาฉันท์ ๖ เรื่อง ใช้แต่งเพื่อพรรณนาความงดงามของธรรมชาติ ได้แก่ สมุทรโฆษ
คาฉันท์ เสือโคคาฉันท์ อนิรุทธ์คาฉันท์ พระรถคาฉันท์ และบุณโณวาทคาฉันท์ ใช้แต่งเนื้องหาแตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ ๒ การใช้สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ในวรรณกรรมอยุธยา
สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙
ความงาม
ดาเนินเรื่อง
ความน่ากลัว
สมุทรโฆษคาฉันท์
๑๐*
๙
๔
เสือโคคาฉันท์
๗
อนิรุทธ์คาฉันท์
๙, ๔**
๗, ๑, ๑, ๑
พระรถคาฉันท์
๑๑
ราชาพิลาป
บุณโณวาทคาฉันท์
๙
* ตัวเลขบอกจานวนบท ** เครื่องหมายจุลภาค หมายถึงช่วงที่ใช้ฉันท์ชนิดนั้น ๆ ติดต่อกัน

ความเศร้า
๗
-

ขอพร/ให้พร
๘
๑๐
-
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๔.๒ สัทธราฉันท์ ๒๑
สัทฉราฉันท์ เรียกชื่อตามภาษาบาลีว่า สทฺธรา ภาษาสันสกฤตเรียกว่า สฺรคฺธรา มีความหมายตรงกันว่า ประดับด้วย
พวงดอกไม้ อยู่ในกลุ่มฉันท์ปรากฤต เป็นฉันท์สมวฤตตะ หนึ่งคณะมีสี่บาท แต่ละบาทมี ๒๑ คา (หนึ่งบทจึงมี ๒๑ x ๔ = ๕๖
คา) โดยมียติหลังคาที่ ๗ คาที่ ๑๔ และคาที่ ๒๑ ดังนี้
−−− −◡− −|◡◡ ◡◡◡ ◡−|− ◡−− ◡−−||
ตัวอย่าง
ยา สฺฤษฺฏิะ สฺรษฺฏรุ าทฺยา วหติ วิธิหุต ยา หวิรฺยา จ โหตฺรี
เย ทฺเว กาล วิธตฺตะ ศฺรุติวิษยคุณา ยา สฺถิตา วฺยาปฺย วิศฺวมฺ ฯ
ยา อาหุะ สรฺวพีชปฺรกฺฤติริติ ยยา ปฺราณินะ ปฺราณวนฺตะ
ปฺรตฺยกฺษาภิะ ปฺรปนฺนสฺตนุภิรวตุ วสฺตาภิรษฺฏาภิรีศะ๚ (อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ, ๑.๑) (Williams, 1886: 1)
กวีชาวไทยใช้สัทธราฉันท์เพียงหนึง่ บาทมาแยกเป็นหนึ่งบท ดังนี้ (อุปกิตศิลปสาร, พระยา : ๒๕๓๘, ๔๖๐)
๑(รับ)
๒ (รอง ๑)
๓ (รอง ๒)
๔ (ส่ง)
−−− −◡− − ◡◡ ◡◡◡ ◡− − ◡−−
◡−−
ในบรรดาคาฉันท์ต่าง ๆ นิยมจัดวรรคสัทธราฉันท์เป็น ๔ วรรค (๗, ๗, ๔, ๓) แต่เฉพาะเรื่องราชาพิลาป ท่านจัดเป็น
๓ วรรค (๗, ๗, ๗) ดังนี้
จากบุณโณวาทคาฉันท์ (ประชุมวรรณคดีเรื่องพระพุทธบาท, ๒๕๕๖: ๓๕) จัดเป็น ๔ วรรค
ปางนั้นสมเด็จกระษัตรา
ศุภจิตรวรา
เสด็จสรงสาคเรศพลันฯ
เสด็จทรงอาภรณพรายพรรณ ภูธรจรจรัล
มากระทาอัญชลิตวา ฯ
ที่จัดเป็น ๓ วรรค จากเรื่องราชาพิลาป (กรมศิลปากร, ๒๕๓๐: ๗๕๘) มีตัวอย่างดังนี้
เคยชมโกญจมยุรา
อุลุสุบรรณสุรา
กางปีกหางเต้นตามคู่คาม ฯ
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้แบ่งเป็น ๓ วรรค หรือ ๔ วรรค ก็ยังคงตาแหน่งครุและลหุแบบเดียวกัน ต่างกันเพียงมีสัมผัสท้าย
วรรคที่ ๓ เพิ่มเท่านั้น
สัทธราฉันท์พบได้ในวรรณกรรม ๕ เรื่อง ได้แก่ เสือโคคาฉันท์ คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติฯ พระรถคาฉันท์ ราชา
พิลาป และบุณโณวาทคาฉันท์ มีการใช้ฉันท์แต่งเนื้องเรื่องแตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๓ การใช้สทั ธราฉันท์ในวรรณกรรมอยุธยา
สัทธราฉันท์ ๒๑
ดาเนินเรื่อง
ราพึง
การบูชา ความเศร้า
ขอพร/ให้พร
เสือโคคาฉันท์
๖*
คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ
๒๓*
พระรถคาฉันท์
๙*
ราชาพิลาป
๒๒*
บุณโณวาทคาฉันท์
๗*
* ตัวเลขบอกจานวนบท

5

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

281

๔.๓ มาลินีฉันท์ ๑๕
ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเรียกตรงกันว่า มาลินี มีความหมายว่า ผู้ประดับด้วยพวงดอกไม้ บทหนึ่งมีสี่บาท ใน
แต่ละบาทมีจานวนเท่ากัน บาทหนึ่งมี ๑๕ คา มียติหลังคาที่ ๘ และคาที่ ๑๕ เป็นฉันท์ประเภทสมวฤตตะ ในกลุ่มอติศักวรี มี
ฉันทลักษณ์ดังนี้
◡◡◡ ◡◡◡ −−|− ◡−− ◡−−||
ตัวอย่าง
น ขลุ น ขลุ พาณะ สนิปาตฺโย’ยมสฺมินฺมฺฤทุนิ
มฺฤคศรีเร ปุษฺปราศาวิวาคฺนะิ ฯ
กฺว พต หริณกานา ชีวิต จาติโลล กฺว จ
นิศิตนิปาตา วชฺรสาราะ ศราสฺเต ๚ (อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ, ๑.๑๐) (Williams, 1886: 14)
กวีไทยได้นามาแยกเป็นสามบาท ดังนี้ บาทละ ๘, ๔ และ ๓ คาตามลาดับ โดยนามาเพียงหนึ่งวรรคเท่านั้น ดังนี้ (อุป
กิตศิลปสาร, พระยา : ๒๕๓๘, ๔๕๔-๕)
◡◡◡ ◡◡◡ −−

− ◡−−

◡−−

ตัวอย่างจากเสือโคคาฉันท์
มคธพจนปูนปอง ซึ่งจะแทนสนอง คุณาใน
ดรุณวิบลุ ยมีไชย ชลยักษไกษย
สรเสริญคุณฯ
(กรมศิลปากร, ๒๕๓๐ : ๓๔๑)
เป็นที่น่าสังเกตว่าตาแหน่งแยกวรรคตาแหน่งแรกนั้นอยูต่ รงที่ยติเช่นเดียวกับฉันท์ชนิดอื่นๆ มาลินีฉันท์ใน
วรรณกรรมอยุธยาปรากฏทั้งสิ้น ๖ เรื่อง ได้แก่ เสือโคคาฉันท์ อนิรุทธ์คาฉันท์ คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ พระรถคาฉันท์
ราชาพิลาป และบุณโณวาทคาฉันท์ มีการใช้ฉันท์แต่งเนื้อหาแตกต่างกัน ดังนี้ (ตัวเลขในตารางหมายถึงจานวนบทที่แต่งฉันท์
ชนิดนั้น ๆ)
ตารางที่ ๔ การใช้มาลินีฉันท์ในวรรณกรรมอยุธยา
มาลินีฉันท์ ๑๕
ความงาม
ดาเนินเรื่อง
ไพร่พล
ความเศร้า ขอพร/ให้พร
เสือโคคาฉันท์
๘*
อนิรุทธ์คาฉันท์
๑๐*
คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ ๑๐*
พระรถคาฉันท์
๘*
ราชาพิลาป
๑๑*
บุณโณวาทคาฉันท์
๑๒*
* ตัวเลขบอกจานวนบท
๔.๔ มงคลรัตน์ฉันท์ ๒๒
ฉันท์ชนิดนี้พบในเรื่องราชาพิลาปคาฉันท์เพียงเรื่องเดียว เขียนกากับไว้ว่า “มงคลรัตนฉันท์ ๒๒ กลอน ๖” มีคณะ
สามวรรคเป็นหนึ่งบท แต่งไว้จานวน ๑๐ บทติดต่อกัน เนื้อหา “องค์นเรสา” คร่าครวญถึง “จอมมเหสี”
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ในหนังสือจินดามณี กล่าวถึงมงคลรัตน เอาไว้ และมีคาถากากับดังนี้
“มังคลรตนโชติวร ปวโรสุคต ปาฏิหาริยร์ ังสี ฯ” โดยระบุจานวนคาในวรรค ๑๐ คา, ๖ คา, ๖ คา ตามลาดับ มี
ตาแหน่งครุลหุดังนี้ (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๓๐ : ๔๙๐)
−◡◡ ◡◡◡ −◡◡ −

◡◡−◡◡− −◡−◡−−

ตัวอย่างจากเรื่องราชาพิลาป
ฤๅร้างเห็นวรอุรอุราไกร
คือเพชชรัตนประไพ
โสภาคหมดนิมลา
(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๓๐ : ๗๕๕)
ฉันท์ชนิดนี้ ผู้วิจัยไม่สามารถระบุได้ว่ามีเค้าจากต้นตารับภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตจากฉันท์ชนิดใดแน่ เนื่องจาก
ฉันท์ทมี่ ี ๒๒ คานัน้ พบได้ยากในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต
๕. สืบเค้าฉันท์สามวรรค
เค้าที่มาของฉันท์ที่มีบทหนึ่งสามวรรค อาจมีที่มาจากร้อยกรองในอดีต ทั้งวรรณคดีสันสกฤต วรรณคดีบาลี และ
วรรณคดีไทย ดังจะได้กล่าตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ ฉันท์คายตรี
คายตรี (คายตฺรี) เป็นฉันท์ที่มีจานวนคาในแต่ละวรรคเท่ากัน เรียกว่า สมวฤตตะ วรรคหนึ่งมี ๘ คา (Morgan, 2011:
67) ในคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา นิยมเขียนสองวรรคแรกติดกัน ฉันท์ในกลุ่มคายตรีนั้นมีฉันท์ย่อยอีกเป็นจานวนหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะมี
โครงสร้างเดียวกันคือ หนึ่งบทมีสามวรรค หนึ่งวรรคมีแปดคา
ตัวอย่าง คายตรีฉันท์ จากบทสวดสาวิตรี (ฤคเวท ๓.๖๒.๑๐) (Morgan, 2011 : 67) ซึ่งนิยมเรียกว่า บทสวดคายตรี
ตามชื่อฉันท์
ตตฺสวิตุรฺวเรณฺย ฯ*
−◡◡−◡−◡◡**
ภรฺโค เทวสฺย ธีมหิ ฯ
−−−−◡−◡◡
ธีโย โย น ปฺรโจทยาตฺ ฯ
−−−−◡−◡◡
* เพื่อให้ตรงกับครุลหุ เรณฺย จึงต้องอ่าน เร ณิ ย (ตามหลักการแยกสนธิ)
** เครื่องหมายลหุมีขีดเส้นใต้ หมายถึงใช้ครุ หรือลหุ ก็ได้
นอกจากนี้ คายตรีฉันท์ปรากฏในบทสวดแรกของคัมภีร์ฤคเวท (MacDonell, 1917: 3)
อคฺนิมีเฬ ปุโรหิต
−−−−◡−◡◡
ยชฺญสฺย เทวมฺฤตฺวิชมฺ ฯ *
−−−−◡−◡◡
โหตาร รตฺนธาตมมฺ ฯ
−−−−◡−◡◡
คายตรีเป็นฉันท์นิยมใช้มากเป็นอันดับที่ ๒ (จากทั้งหมด ๗ ชนิดหลัก) ในคัมภีร์ฤคเวท รองจากฉันท์ตริษฏุภ กล่าวคือ
ใช้แต่งฉันท์ ๒,๔๔๗ บท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒ (จากจานวนทั้งหมด ๙,๗๐๗ บท)
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๕.๒ ฉันท์อริยสาวิตรี
ในวรรณกรรมภาษาบาลี มีคาถาทีเ่ รียกว่า อริยสาวิตรี มีฉันทลักษณ์คล้ายกับฉันท์คายตรี นั่นคือ บทหนึ่งมีสามบาท
บาทหนึ่งมี ๘ คา ที่รู้จักคุ้นเคยกันทั่วไปก็คือบทสวดไตรสรณคมน์ (อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต มหาวรรค อรรถกถาปู
รฬาสสูตรที่ ๔) ดังนี้
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
−−◡◡−−−◡ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
−−◡◡−−−◡ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ฯ
−−◡◡−−−◡ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
๕.๓ ฉันท์อุษณิห์
อุษณิห์ หรืออุษณิก (อุษฺณิหฺ) เป็นฉันท์ ๒๘ คา บทหนึ่งมี ๓ วรรค สองวรรคแรกมีวรรคละ ๘ คา วรรคที่สามมี ๑๒
คา นิยมใช้เป็นอันดับที่ ๕ (จากทั้งหมด ๗ ชนิดหลัก) ในคัมภีร์ฤคเวท ใช้แต่งฉันท์ ๓๔๑ บท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕
ตัวอย่างจากบทสวดฤคเวท (๑.๙๑.๑๗) เป็นบทสวดสรรเสริญพระโสมบทหนึ่ง ดังนี้ (Müller, 1961: 407)
อา ปฺยายสฺว มทินตฺ ม
โสม วิศฺเวภิรศุภิะ
ภวา นะ สุศรฺ วสฺตมะ สขา วฺฤเธ ฯ

−−− ◡◡−◡◡
−◡− −◡−◡−
◡−◡ −◡− ◡−◡ −−−

ฉันท์ชนิดนี้พบได้น้อยมาก แม้จะปรากฏในฤคเวท ซึ่งเป็นวรรณศาสนาที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพราะใช้สวดสรรเสริญเทพ
เจ้า แต่ก็ไม่นิยมใช้ในวรรณกรรมสมัยหลัง
๕.๔ กาพย์ฉบัง
ฉบัง หรือในหนังสือจินดามณีสะกดว่า ฉบา นั้น ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมประเภทคาฉันท์แทบทุกเรื่อง กาพย์ฉบังเป็น
ฉันทลักษณ์ที่มีจานวนคาบทหนึ่ง ๑๖ คา จึงนิยมเรียกว่า ฉบัง ๑๖ โดยมีสามวรรค มีจานวนคาในวรรค ๖ คา, ๔ คา, ๖ คา
ตามลาดับ แต่ไม่กาหนดครุลหุ จึงไม่ถือว่าเป็นฉันท์ ตัวอย่างจากคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติฯ ดังนี้
๏ คิดแล้วสมเด็จอมรารักษ์เสด็จลลา
ลีลาศมารควิถี
๏ ผยองย่องเวหาจรลี
รังรัตนมณี
มณินทรพรายฉายฉานฯ
(คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง, ๒๕๔๓: ๘๙)
หนังสือจินดามณี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกกาพย์ฉบังนี้ว่า ฉบัง โคลสิงฆฉันท์ อธิบายว่า “มิได้กาหนด
ครุลหุ แลนิยมแต่กลอนฟัดกันอย่างกาพย” นั่นคือ ไม่มีครุลหุ แต่มสี ัมผัสแบบเดียวกันกาพย์ (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒,
๒๕๓๐: ๔๗๙)
ลักษณะบังคับของกาพย์ชนิดนี้คล้ายกับฉันทลักษณ์ชนิดหนึ่งในวรรณกรรมภาษาเขมร เรียกว่า “บทพโนล” อ่านว่า
ปุมโนล มาจากคาว่า โพล หมายถึง กล่าว หรือ พูด กวีนิยมนามาใช้บรรยายฉากชุลมุนช่วงสงคราม การเคลื่อนทัพ การรุนแรง
ของลมพายุ และนิยมใช้ในการแสดงโขน ละคร จนปัจจุบัน พโนลนัน้ บทหนึ่งมีสามวรรค มีจานวนคาวรรคละ ๖ คา, ๔ คา และ
๖ คา ตามลาดับ (ประชุมคาพากย์รามเกียรติ์ เล่ม ๓, ๒๕๔๗: ๔๓) ดังตัวอย่างจากคาพากย์รามเกียรติ์ภาษาเขมร ฉบับหอพระ
สมุดวชิรญาณ
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ดองเนาะอนุชราพณา
นามสูรปนักขา
ชาสรีมายากิจกล
ฦๅนามปีรพระเทศพล
ทรงลักษณ์นิรมล
พันฦกพันฦๅโลกา
(ประชุมคาพากย์รามเกียรติ์ เล่ม ๓, ๒๕๔๗: ๗๑)
๕.๕ ฉันท์เก่าแก่ภาษาไทย
หนังสือจินดามณี แบบเรียนภาษาไทยสมัยอยุธยา กล่าวถึงคาประพันธ์ไว้หลายชนิด ในจานวนนี้มีฉันท์สามวรรคด้วย
จานวน ๖ ชนิด ได้แก่ สัททุลลวิกกีฬิต ๑๙, เยสันตา ๒๑, คัมภีรา ๑๙, ชินวรฉันท์ หรือมาลินีฉันท์ ๑๕, มงคลรัตน ๒๒, สกลรัต
นฉันท ๓๐ ฉันท์เหล่านี้ส่วนใหญ่มที ี่มาจากฉันท์ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจยั พบว่าฉันท์สามบาทในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยามีลักษณร่วมกันดังนี้
๑) ฉันท์สามบาทส่วนใหญ่มีฉันทลักษณ์แบบเดียวกับที่ปรากฏในวรรณกรรมภาษาบาลีหรือวรรณกรรมภาษา
สันสกฤต
๒) ฉันท์สามบาทส่วนใหญ่มีจานวนคาเป็นเลขคี่ ได้แก่ ๑๕, ๑๙, ๒๑ ยกเว้นมงคลรัตน มีจานวน ๒๒ คา
๓) ฉันท์สามบาทแบ่งคาในวรรคไม่เท่ากัน ได้แก่ ๑๒, ๕, ๒ (ฉันท์ ๑๙), ๘, ๔, ๓ (ฉันท์ ๑๕) และ ๑๐, ๖, ๖ (ฉันท์
๒๒)
๔) ฉันท์ชนิดต่างๆ สามารถใช้ในการประพันธ์เนื้อหาที่หลากหลายโดยอิสระ ไม่จาเพาะชนิด เช่น ในสมัยปัจจุบัน
นิยมแต่งบทไหว้ครู ยอพระเกียรติด้วยสัททุลวิกกีฬติ ฉันท์ แต่ในวรรณกรรมอยุธยา สัททุลวิกกีฬิตใช้พรรณนาธรรมชาติ หรือ
ดาเนินเรื่องโดยทั่วไป
๕) วรรณกรรมเรื่องราชาพิลาปใช้ฉันท์สามวรรคมากเป็นพิเศษ ที่สาคัญคือมีจัดวรรคสัทธราฉันท์เป็นสามวรรค
ขณะที่ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ จัดเป็นสี่วรรค โดยพิจารณาได้จากสัมผัสท้ายวรรค
๖. ข้อสันนิษฐานว่าด้วยที่มาของฉันท์สามบาท
๖.๑ วิธีการสร้างฉันท์ชนิดใหม่
๑) ปรากฏเค้าการแยกคณะฉันท์ในฉันท์สี่บาทโดยทั่วไป เช่น วสันตดิลก เป็นฉันท์ ๑๔ คา ในวรรณกรรมภาษาบาลี
และภาษาสันสกฤต หมายความว่า บาทหนึ่งมี ๑๔ คา หนึ่งบทจึงมี ๕๖ คา ครั้นนามาใช้ในภาษาไทย วสันตดิลกยังคงเรียกฉันท์
๑๔ แต่หมายถึงสองบาท (สองวรรค) เป็น ๑๔ คา หนึ่งบทจึงมีเพียง ๒๘ คา
๒) กวีไทยนาคาจากหนึ่งบาทของฉันท์ในภาษาบาลีและสันสกฤตมาแบ่งเป็นสามบาท โดยแยกตรงช่วงหยุดพักเสียง
หรือยติ เมื่อเป็นเช่นนี้ ทาให้จานวนคาในหนึ่งบทสั้นลง เช่น สัททุลวิกกีฬิตฉันท์มีเพียง ๑๙ คาต่อบท (เดิม ๗๖ คา) มาลินีฉันท์
มีเพียง ๑๕ คาต่อบท (เดิม ๖๐ คา) เป็นต้น
๖.๒ ความเป็นไปได้ของแนวคิดในการสร้างฉันท์ชนิดใหม่
๑) เนื่องจากมีฉันท์สามวรรคในวรรณกรรมโบราณ เช่น ฉันท์คายตรี ฉันท์อริยสาวิตรี ฉันท์อุษณิห์ ฉันท์เหล่านี้น่าจะ
มีอิทธิพลต่อการสร้างฉันทลักษณ์ใหม่ในรูปแบบสามวรรคในสมัยอยุธยาได้ เนื่องจากฉันท์เหล่านี้ปรากฏในบทสวดที่สาคัญ ทั้ง
ของฮินดูและของพุทธศาสนา จึงน่าจะเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่นักปราชญ์ผเู้ รียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต และนามาปรับ
ใช้เป็นฉันท์สามวรรคในภาษาไทย
๒) นอกจากฉันท์สามบาท หรือสามวรรคจากภาษาโบราณดังกล่าวข้างต้น ยังอาจมีต้นแบบจากกาพย์ฉบัง ที่มีสาม
วรรคเช่นกัน ซึ่งพบว่านิยมใช้มากในวรรณกรรมสมัยอยุธยา และยังใช้ประพันธ์ร่วมกับฉันท์ชนิดอื่นๆ ด้วย
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๖. สรุป

ฉันท์สามวรรคที่กล่าวมาข้างต้น ยังนิยมใช้เรื่อยมาในปัจจุบัน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย ได้แก่ สัทราฉันท์นิยมใช้
เป็นฉันท์สี่วรรค ส่วนมงคลรัตนฉันท์นั้นไม่ปรากฏการใช้แพร่หลาย พบเพียงการแต่งในเชิงทดลอง เช่น ฉันท์เรื่อง “รักเอย”
(จังงัง, ๒๕๕๓: ออนไลน์) ประพันธ์ไว้ ๘ บท ส่วนฉันท์สามวรรคชนิดใหม่ ๆ ยังไม่ปรากฏความนิยมเพิม่ ขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าฉันท์เป็นร้อยกรองชนิดที่มีรูปแบบหลากหลายมาก ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
แม้ในภาษาไทยก็ตาม กวีไทยรับรูปแบบฉันท์มาเป็นจานวนมาก ส่วนโคลง กาพย์ กลอน และร่ายทีม่ ีลักษณะดั้งเดิมของไทย
ปรากฏว่ามีจานวนน้อยกว่า เช่น ปรากฏโคลง ๑๔ ชนิด ร่าย ๒ ชนิด กาพย์ ๔ ชนิด (ประทีป วาทิกทินกร, ๒๕๓๑)
ฉันท์สามวรรคแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้อยกรอง ที่เรารับมาจากวรรณกรรม
ชาติอื่นๆ เข้ามาใช้ในภาษาไทย เมือ่ กวีไม่นิยมใช้ ก็หายไป เหลือแต่ฉนั ท์ชนิดที่นิยมใช้ ได้แก่ฉันท์ ๒๑, ฉันท์ ๑๙, และ ฉันท์ ๑๕
ซึ่งยังคงครุและลหุแบบเดิม เพียงแต่ลดจานวนบาทลงเท่านั้น เป็นไปได้ว่า แสดงให้เห็นว่าการกาหนดครุลหุของกวีในสมัย
โบราณนั้นยังคงไพเราะ น่าเขียนอ่าน(ฟัง) เหมาะกับรสนิยมของผู้คนในสมัยต่อๆมาเป็นอย่างดี.
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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
หลักสูตรประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “โบราณวัตถุศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครในอีสานใต : รองรอยหลักฐานการเจริญขึ้น
ของวัฒนธรรมเขมรโบราณ กอนพุทธศตวรรษที่ 15” ซึ่งมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครที่พบในภาค
อีสานตอนลาง ในฐานะหลักฐานซึ่งยืนยันถึงการเผยแผอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณ มาสูบริเวณภาคอีสานของ
ประเทศไทยอยางนอยตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 15 เนื่องดวยการศึกษาโบราณวัตถุเพียงอยางเดียว ยอมไมสามารถใหผลการศึกษาที่
ชัดเจนได จึงมีการขยายผลโดยการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของโบราณสถาน และ แหลงโบราณคดีในแถบลุมน้ําโขงที่มีอายุรวม
สมัย กัน จึงพบวา รูปแบบทางศิลปกรรมของโบราณสถานที่สรางดวยอิฐที่ปรากฏอยูแ ถบลุมน้ําโขง มีลัก ษณะรวมทางศิลปะ และ
สถาปตยกรรมที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ แสดงอิทธิพลของศิลปะอินเดียชวงพุทธศตวรรษที่ 11-13 ที่มีตอศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระ
นคร และ ศิลปะจาม อยางเห็นไดชัด การศึกษาในหัวขอดังกลาว ผูวิจัยไดใชกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบทางประวัติศาสตรศิลปะ
เพื่อศึกษาลักษณะรวมทางสถาปตยกรรมของโบราณสถานที่สรางดวยอิฐในลุมน้ําโขง และ สถาปตยกรรมตัวอยางในอินเดีย ที่สามารถ
แสดงความสัมพันธทางศิลปกรรมในภาพรวม ทั้งในดานวัสดุ ลักษณะการกอสราง และ ลวดลายประดับ ซึ่งมีรูปแบบที่ใกลเคียงกันกับ
โบราณวัตถุที่พบรวมสมัยกัน
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

ดินแดนแถบลุม น้ําโขงถือเปนแหลงอารยธรรมของชุมชนโบราณที่มกี ารปฏิสัมพันธกับชาวอินเดียมาเปนเวลานาน ดัง
จะปรากฏรองรอยของโบราณวัตถุ และ โบราณสถาน กระจายตัวอยูเปนจํานวนมากในบริเวณทีร่ าบลุมแมน้ําโขง อารยธรรม
อินเดียจึงเปรียบเสมือนรากฐานทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณในดินแดนแถบนีซ้ ึ่งสะทอนใหเห็นอยูในรูปของคติความ
เชื่อ ปรัชญาทางศาสนา และ ศิลปกรรมแขนงตางๆ ของรัฐโบราณที่เจริญขึ้นกอนพุทธศตวรรษที่ 15 (ราวกลางคริสตศตวรรษ
ที่ 9) บริเวณลุมแมน้ําโขงตอนลาง อันไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และ ภาคกลางตอนลาง
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ของเวียดนาม เคยเปนแหลงกําเนิดของอารยธรรมที่มีพัฒนาการยาวนาน อยางนอยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
และ เปนที่ตั้งของอาณาจักรโบราณสามแหงที่สําคัญ ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนา และ
ศิลปกรรม ในภูมิภาคนี้ ไดแก รัฐฟูนัน เจนละ ทางตอนใตของกัมพูชา และ จามปา ซึ่งตั้งอยูในบริเวณชายฝงภาคกลาง และ
ใตของประเทศเวียดนาม กลุม รัฐโบราณในยุคเริ่มแรก ไดกําเนิดขึน้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 10 ภายใตอิทธิพลทางวัฒนธรรม
จากอินเดีย ทําใหนักวิชาการบางทานไดใหคํานิยาม กลุมรัฐโบราณ เหลานี้วา เปนรัฐโบราณภายใตวัฒนธรรมอินเดีย หรือ
Indianize states of Southeast Asia (Coèdes,1948) จนกระทั่งถึงราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 รัฐโบราณเหลานีไ้ ดขยายตัว
เปนอาณาจักรขนาดใหญ มีพัฒนาการทางสังคมที่ซับซอนยิ่งขึ้น และ สรางสรรคเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมที่เปนแบบอยาง
เฉพาะกลุม เชน ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร หรือ ศิลปะจามปา เปนตน
แมวา พัฒนาการทางประวัตศิ าสตรกลุม รัฐโบราณในแถบลุมน้ําโขงตอนลางที่เจริญขึ้นกอนพุทธศตวรรษที่ 15 จะไม
ปรากฏชัดเจนนักจากหลักฐานทางดานเอกสาร นอกจากไดรับการกลาวอางถึงในวรรณกรรมของตางชาติ และ เอกสารที่
บันทึกโดยชาวจีน แตรองรอยหลักฐานทางดานโบราณคดี ยังสามารถนํามาศึกษาวิเคราะหไดถึงวัฒนธรรมทางดานตางๆของ
ผูคนซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมทางดานศาสนา และ ศิลปกรรม อันปรากฏ
ทางสถาปตยกรรมของโบราณสถาน
กระบวนการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะ
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุงเนนในการใชทฤษฎีการเปรียบเทียบในแนวทางของการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะ จึง
จําเปนตองอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการศึกษา และ ขอบเขตของวิชาประวัติศาสตรศิลปะดังตอไปนี้
ประวัติศาสตรศิลปะ หมายถึงสาขาวิชาทางดานงานศิลปะที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาทางประวัติศาสตรและ
บริบทของลักษณะ (stylistic contexts) เชน ประเภทของศิลปะ (genre), ลักษณะการออกแบบ (design), รูปทรง (format)
และ การออกมาเปนรูปราง (look) ซึ่งรวมทั้งศิลปะสาขาหลักทีไ่ ดแกจิตรกรรม ประติมากรรม และ สถาปตยกรรม และ
รวมทั้งสาขายอยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานศิลปกรรม กระบวนการศึกษาประวัติศาสตรมุงเนนศึกษางานศิลปกรรมโดยการ
วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นลําดับอายุสมัย คานิยมทางสังคม คติความเชื่อ หรือ จุดมุงหมายในการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ และ ระบบสัญลักษณ ในบทความชิ้นนี้ จะเนนศึกษาโดยกระบวนการเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปกรรม
แลวจึงนํามาวิเคราะหผลเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางศิลปกรรมโบราณในอินเดีย ที่สงอิทธิพลมายังงานสถาปตยกรรมใน
แถบลุมน้ําโขงกอนพุทธศตวรรษที่ 15
สถาปตยกรรมอิฐแบบอินเดียภาคเหนือ : ชวงสมัยราชวงศคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 9-11) และ อาณาจักรโบราณหลัง
การลมสลายของราชวงศคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-18)
อาจกลาวไดวา ลัทธิศาสนาจากอินเดียไดสงอิทธิพลตอ รูปแบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และ ศิลปกรรมของชาว
พื้นเมืองในแถบลุมน้ําโขงเปนอยางมาก ในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-15 ปรากฏรองรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพุทธ และ
พราหมณ ในภูมิภาคนี้ ทั้งที่เปนประติมากรรมรูปเคารพ และ โบราณสถานที่สรางอุทิศขึ้นเพื่อศาสนานั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ศาสนาพราหมณนิกาย ไศวะ และ ไวษณพ ซึ่งนับถือพระศิวะ และวิษณุเปนใหญ ตามลําดับ จากการศึกษาทางโบราณคดี พบ
หลักฐานการปฏิบัติบูชาในลัทธิดังกลาวอยูทั่วไป และมีการสรางศาสนสถานดวยอิฐ ปราสาทบางแหงมีรูปทรงคลายคลึงกัน
กับศาสนสถานในศิลปะอินเดียภาคเหนือที่ถูกจัดจําแนกตามคัมภีรศิลปศาสตรวา ศิลปะแบบ นครา (Nagara) อันมีเอกลักษณ
ของรูปทรงสถาปตยกรรมอันมีเครื่องยอดสอบสูงคลายกับลักษณะของภูเขา ดวยเหตุนี้ อาคารสถาปตยกรรมแบบอินเดียเหนือ
ที่ มี ลั ก ษณะดั ง กล า วจึ ง ถู ก เรี ย กว า “ศิ ข ร” สั น นิ ษ ฐานว า สร า งขึ้ น อย า งแพร ห ลายในอิ น เดี ย ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 11 จนกระทั่งถึง ราวพุทธศตวรรษที่ 18 อันจัดอยูในกลุมศิลปะแบบคุปตะ
และในอาณาจักรโบราณยุคกลางที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปกรรมราชวงศคุปตะ
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องคประกอบของสถาปตยกรรมทีส่ รางดวยอิฐในศิลปะอินเดียภาคเหนือ (ศิขร)
(ที่มาของภาพ http://tspasibhopal.nic.in/elements_of_temple.html)
ลักษณะของสถาปตยกรรมศิขรในศิลปะอินเดียซึ่งมักจะสรางดวยอิฐ จากลักษณะโดยทั่วไปจะพบวา เทวาลัยใน
ศิลปะภาคเหนือ ชวงพุทธศตวรรษที่ 12-18 เปนอาคารทรงปราสาท (Prasada) อันหมายถึงอาคารที่มีลักษณะเปนทรงซอน
ชั้น สวนยอดของศิลปะอินเดียเหนือสรางเปนชั้นหลังคา และ หลังคาลาด และ มีการยกกระเปาะ (การสรางมิติของอาคารโดย
ใหมีการนูนขึ้นของผนัง) โดยรอบของตัวอาคารอิฐอีกดวย (เชษฐ ติงสัญชลี, 2558, น. 129)
โดยในระยะตน คือราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 สมัยปลายราชวงศคุปตะ สถาปตยกรรมอิฐมักจะสรางเปนอาคารเดีย่ ว
มีชั้นหลังคาซอนทรงสอบสูงคลายภูเขา เชน เทวาลัยอิฐที่ภิตารเกาว (Bhitargaon) เมืองกานปูร (Kanpur) และ เทวาลัย
เทวคฤหะ (Deogarh) รัฐอุตรประเทศ บางครั้งก็อาจมีการขยายชั้นหลังคาลาดตรงบริเวณมุขดานหนา รองรับดวยเสาค้ํา ซึ่ง
จะถูกพัฒนาเปนมณฑปแบบทึบในเวลาตอมา
พัฒนาการของสถาปตยกรรมอิฐในอินเดียเหนือภายหลังการลมสลายของราชวงศคุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ 12-15
เริ่มปรากฏการสรางอาคารทรงศิขรอยางชัดเจน อาคารทรงศิขร มักจะปรากฏเปน ศิชรแบบเดี่ยวมีโครงสรางไมซับซอน เมื่อ
พิจารณาจากผังจะพบวา เทวาลัยประธานทรงศิขร ซึ่งดานในเปนหองครรภคฤหะ (garbhagriha) มีเพียงสวนที่ยื่นออกมา
ลักษณะคลายมณฑป (mandapa) ผังสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาลาด ที่สรางขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจ
จนกระทั่งในสมัยตอมา เทวาลัยทรง ศิขร ในศิลปะอินเดียภาคเหนือจึงไดรับการพัฒนาใหมีความซับซอนยิ่งขึ้น โดย
ใชการเพิ่มจํานวนของศิขรจําลองประกอบสวนยอด รวมทั้ง 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 ที่หมูบานภิตารเกาว (Bhitargaon) เมืองการปูร (Kanpur) ซึ่งถือวาเปนโบราณสถานในศิลปะอินเดียแบบคุปตะที่มี
ขนาดใหญที่สดุ (Kramrisch : 1976; Michell 157: 1989)

เทวาลัยศิลปะแบบคุปตะ ที่เมืองพุทธคยา สรางในรูปแบบมณฑปทีม่ ีหลังคาลาดดานหนา รูปแบบของเสาค้ําสามารถกําหนด
อายุไดในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-12
เปนที่นาสนใจวา รูปแบบเทวาลัยที่สรางดวยอิฐในลุมน้ําโขงกอนพุทธศตวรรษที่ 15 มีลักษณะทางสถาปตยกรรม
และ ผัง คลายกันกับทรงศิชรในศิลปะอินเดียภาคเหนือระยะแรก จึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมทางศาสนา และ ศิลปกรรม
จากอินเดียภาคเหนือ เริ่มจะสงอิทธิพลเหนือดินแดนแถบนี้ ตั้งแตอยางนอยราวพุทธศตวรรษที่ 12
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เทวาลัยลักษมัน เมืองศิรปูร (Lakshman temple, Sirpur) ตัวอยางของอาคารทรงศิขร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12
(ที่มาของภาพ https://www.cgplaces.com/2017/10/lakshmana-laxman-temple-sirpur-mahasamundchhattisgarh.html)

เทวาลัยขชุราโห แควนมัธยประเทศ (Khajuraho temple , Madhaya Pradesh) ศิลปะอินเดียภาคเหนือสมัยหลัง
ในราชวงศจันเทละ (ราวพุทธศตวรรษที่ 15-17)
สถาปตยกรรมแบบอินเดียภาคใต : ราชวงศปลลวะ (พุทธศตวรรษที่ 12-14) และ โจฬะ (พุทธศตวรรษที่15-18)
ภายหลังจากการลมสลายของราชวงศคุปตะ อาณาจักรตางๆในอินเดียภาคใตจึงเกิดความพยายามที่จะแขงขันกัน
เพื่อสถาปนาอาณาจักรของตนใหย่งิ ใหญทั้งทางอํานาจการปกครอง ศาสนา และศิลปกรรม ในดินแดนภาคใตของอินเดีย อัน
เปนบริเวณที่ถัดลงมาจากที่ราบสูงเดขขาน (Deccan region) โดยมีกลุมงานศิลปะที่สําคัญกําเนิดขึ้นในแถบฝงตะวันออกของ
รัฐทมิฬนาฑุ ซึ่งอุปถัมภโดยราชวงศปลลวะ (พุทธศตวรรษที่ 12-14) และ ราชวงศโจฬะ (พุทธศตวรรษที่15-18)
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เชนเดียวกับงานศิลปกรรมในภาคเหนือ สถาปตยกรรมในอินเดียใตยอมไดรับอิทธิพลมาจากคัมภีรศิลปศาสตร โดย
รูปแบบงานสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของชาวทมิฬ คือการสรางอาคารทรงวิมาน หรือ รูจักกันในอีกชื่อ คือ ฑราวิท ศิขร
ที่มีลักษณะที่แตกตางไปจากอินเดียภาคเหนือ
วิมาน ในศิลปะอินเดียใต ประกอบดวย เรือนธาตุเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเปนที่ประดิษฐานหอง ครรภคฤหะ ชั้น
เครื่องยอดซึ่งจําลองชั้นเรือนธาตุซอนชั้นลดหลั่นกัน จนกระทั่งถึงยอดที่ทําเปนโดมแปดกลีบ ลักษณะของอาคารทรงวิมานใน
ระยะแรกของศิลปะปลลวะ ดังจะพบตัวอยางไดจาก กลุมเทวาลัยที่เมืองมามัลปุรัม (Mamalpuram) รัฐทมิฬนาฑุ

อาคารทรงวิมานในศิลปะอินเดียภาคใต
(ทีม่ าของภาพ http://tspasibhopal.nic.in/elements_of_temple.html)
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กลุมเทวาลัยทั้งหา (ปญจรถะ) ที่มามัลปุรัม (Mamalapuram)
การสรางอาคารทรงวิมานในระยะแรกนั้นมีขนาดเล็ก และ มักจะสรางเปนอาคารเดี่ยว จนเมื่อสมัยตอมาในชวง
ราชวงศ โจฬะ อาคารทรงวิม านจึงยื ดสู งขึ้น จนกระทั่ง ถึง 12- 13 ชั้ น และกลายเปนอาคารที่ สูง ที่สุด ในผังของเทวาลั ย
ดานหนาของวิมานมีการสรางมณฑปตอเติมเชื่อมตอกันไปตามลําดับ ลอมรอบดวยทางเขาอันเปนโคปุระทั้งสี่ทิศ

มหาวิมานพฤหเทศวร เมืองตันชอร รัฐทมิฬนาฑุ สรางขึ้นตามแบบศิลปะแบบโจฬะ
(ที่มาของภาพ http://rakheeghelani.com/2012/03/01/the-temples-of-tamil-nadu-kanchipurammahabalipuram-thanjavur-madurai-rameswaram/)
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นอกจากความสําคัญดานรูปแบบทางสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณแลว กลุมเทวาลัยในอินเดียภาคใตมักจะสราง
ดวยหิน ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเปนจํานวนมากในแถบอินเดียใต แมวางานสถาปตยกรรมในแถบลุมน้ําโขงในชวง
กอนพุทธศตวรรษที่ 15 มักจะสรางดวยอิฐ แตรองรอยของอิทธิพลทาง สถาปตยกรรมของศิลปะอินเดียภาคใตก็ยังคงปรากฏ
อยูบางในกลุมปราสาทเขมร และ จามปาบางแหง
ปราสาทอิฐในลุมน้ําโขง : ความสัมพันธในดานศิลปกรรมระหวางอินเดีย และ ภูมิภาคลุม น้ําโขง
วัฒนธรรมอินเดียนั้นถือไดวาสงอิทธิพลตองานศิลปกรรมในลุมน้ําโขงกอนพุทธศตวรรษที่15เปนอยางมาก ในชวง
พัฒนาการทางสังคมระดับแรกเริ่ม (early urbanization) แมจะปรากฏวาการสรางปราสาทอิฐจะไดรับความนิยมในลุมน้ํา
โขงอยางกวางขวางในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางเปนหินทราย หรือ ศิลาแลงใน
สมัยตอมา แตมีเพียงจํานวนไมมากนักที่ยังคงสภาพเดิมซึ่งสามารถใชศึกษารองรอยทางศิลปกรรมได จึงขอยกตัวอยางจาก
กลุมปราสาทอิฐ ที่เมือง สมโบรไพรกุก (Sombor preikuk) จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ปราสาทภูมิโปน ตําบล ดม
อําเภอ สังขละ จังหวัดสุรินทร (Phum Pon temple) และ กลุมปราสาทมิเซิน (My son sanctuary) จังหวัดกวางนาม
ประเทศเวียดนาม ซึ่งปจจุบันนี้ กลุมปราสาทอิฐจากทั้งแหลงโบราณคดีทั้งสามแหง ไดรับการยกยองจากนักวิชาการทั้ง
ทางดานโบราณคดี และ ประวัติศาสตรศิลปะ ในฐานะเปนกลุมอาคารที่ทรงคุณคาทางศิลปกรรม และ ถือเปนตัวอยางของ
สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลอินเดียในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไดอยางชัดเจน

แผนทีแสดงแหลงโบราณคดีที่กลาวถึงในบทความ 1. ปราสาทภูมิโปน จ.สุรินทร 2. กลุม ปราสาทสมโบรไพรกุก อ.กําปงธม
ประเทศกัมพูชา และ 3. โบราณสถานเมืองมิเซิน จ.กวางนาม ประเทศเวียดนาม 1
0

กลุมปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนครที่สมโบรไพรกุก จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา
เมืองสมโบรไพรกุก หรือ อิศานปุระ สถาปนาโดยพระเจาอีศานวรมัน เพื่อใหเปนศูนยกลางทางศาสนาพราหมณของ
อาณาจักรเจนละ ดวยเหตุนี้ จึงสามารถกําหนดอายุของงานสถาปตยกรรมดังกลาวใหอยูในชวงราวพุทธศตวรรษ 12-13
1

คนควาเพิ่มเติมจาก https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies/article/transition-tothe-preangkorian-period-300500-ce-thala-borivat-and-a-regionalperspective/AEC80A473E33ED556489658939C261D2/core-reader
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เนื่องจากกลุมปราสาทสมโบรไพรกุกไดถูกสรางขึ้น ในบริเวณพื้นที่ราบซึ่งมีขนาด 6 ตารางกิโลเมตร กลุมปราสาทจึงมีการ
แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุม ปราสาทดานเหนือ ดานกลาง และ ดานใต
กลุมปราสาทสมโบรไพรกุก ถูกจัดใหอยูในกลุมปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร เนื่องจากรูปแบบสถาปตยกรรม
ผังที่เปนสี่เหลี่ยมไมมีการเพิ่มมุม และ การใชอิฐในการกอสราง ผังของอาคาร มักจะเปนอาคารเดี่ยว หรือ จัดเปนกลุม โดยวาง
ตําแหนงอาคารอยางไมมรี ะบบที่มรี ะเบียบแบบแผนชัดเจน นอกจากนี้ การกอเรือนธาตุและการสรางหลังคาซอนชั้น ก็ยังคง
ปรากฏอิทธิพลของอินเดียในรูปแบบของลวดลายสลักบนอาคาร และ ลักษณะการซอนชั้นของอาคาร โดยการจําลองเรือนธาตุ
ในแตละชั้นซอนนั้นปรากฏวามีลักษณะที่ คลายคลึงกันกับอาคารทรงวิมานในอินเดียใต
เมืองสมโบรไพรกุก หรือ อิศานปุระ สถาปนาโดยพระเจาอีศานวรมัน เพื่อใหเปนศูนยกลางทางศาสนาพราหมณของ
อาณาจักรเจนละ ดวยเหตุนี้ จึงสามารถกําหนดอายุของงานสถาปตยกรรมดังกลาวใหอยูในชวงราวพุทธศตวรรษ 12-13
เนื่องจากกลุมปราสาทสมโบรไพรกุกไดถูกสรางขึ้น ในบริเวณพื้นที่ราบซึ่งมีขนาด 6 ตารางกิโลเมตร กลุมปราสาทจึงมีการ
แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปราสาทดานเหนือ ดานกลาง และ ดานใต
กลุมปราสาทสมโบรไพรกุก ถูกจัดใหอยูในกลุมปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร เนื่องจากรูปแบบสถาปตยกรรม
ผังที่เปนสี่เหลี่ยมไมมกี ารเพิ่มมุม และ การใชอิฐในการกอสราง ผังของอาคาร มักจะเปนอาคารเดี่ยว หรือ จัดเปนกลุม โดยวาง
ตําแหนงอาคารอยางไมมีระบบที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน นอกจากนี้ การกอเรือนธาตุและการสรางหลังคาซอนชั้น ก็ยังคง
ปรากฏอิทธิพลของอินเดียในรูปแบบของลวดลายสลักบนอาคาร และ ลักษณะการซอนชั้นของอาคาร โดยการจําลองเรือนธาตุ
ในแตละชั้นซอนนั้นปรากฏวามีลักษณะที่ คลายคลึงกันกับอาคารทรงวิมานในอินเดียใต

ปราสาทสมโบรไพรกุก หมูใต หลังที่1 (ปราสาทยายปวน) ที่ปรากฏการซอนชั้นของเครื่องยอดคลายคลึงกันกับอาคาร
ทรงวิมาน
(ที่มาของภาพ http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/architectureth/)
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ตัวอยางลวดลายสลักประดับอาคาร (จันทรศาลา หรือ กุฑุ) ที่มีคนอยูภายในจากปราสาทสมโบรไพรกุก (ซาย) มีรูปแบบที่
คลายคลึงกันกับศิลปะอินเดียภาคเหนือ จากเทวาลัยลักษมัณ เมืองศิรปูร (ขวา)

เสาประดับกรอบประตูจากกลุมปราสาทสมโบรไพรกุก จัดอยูในชวงศิลปะเขมร แบบสมโบรไพรกุก –ไพรเกมง (อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12- 14)
หากศึกษาในดานโครงสรางสถาปตยกรรมก็จะพบวา ลักษณะการกออิฐของปราสาทสมโบรไพรกุก เปนการกอแบบ
สันเหลื่อม (corbel arch) ซึ่งเปนที่นิยมในศิลปะอินเดีย และ สกุลชางอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลวดลายบัวประดับเสา
ของปราสาทสมโบรไพรกุก เปนรูปแบบลายบัวกลม ประดับดวยลายเฟองอุบะ ซึ่งเปนอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ
ทั้งนี้เปนที่นาสนใจวา ลักษณะลวดลายของเสาประดับเชนนี้ ยังคงปรากฏที่ปราสาทอื่นที่มีอายุสมัยกอนเมืองพระนคร (กอน
พุทธศตวรรษที่15) ทั้งในและนอกประเทศกัมพูชา เชนที่ ปราสาทภูมิโปน จึงอาจนําไปสูขอสันนิษฐานไดวา ลวดลายบัว
ประดับเฟองอุบะบนเสากลม เปนเอกลักษณของศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครที่สืบตอมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ
ปราสาทภูมิโปน ตําบลดม อําเภอ สังขละ จังหวัดสุรินทร
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ปราสาทภูมิโปน ถือไดวาเปนปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนครที่มีความสมบูรณที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ แมใน
ปจจุบันจะคงเหลือแตเพียงปราสาทประธาน และ ซากฐานศิลาแลงทางดานทิศใตของปราสาทประธานซึ่งสันนิษฐานวาอาจ
เปนสวนของมณฑป แตชิ้นสวนของทับหลัง และ เสาประดับกรอบประตู ซึ่งถูกจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑแหงชาติสุรินทร
สามารถกําหนดอายุของปราสาทไดถึงพุทธศตวรรษที่ 12-13 จัดเปนศิล ปะรวมแบบเขมรในประเทศไทยแบบไพรกเมง
(สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549, น.253; 2539, น.83-84)
ปราสาทมีลักษณะเปนปราสาทอิฐ จํานวน 3 หลัง โดยที่ไมไดวางผังเปนระเบียบซึ่งเปนลักษณะที่ปรากฏเสมอใน
แผนผังกอนเมืองพระนคร ผังสี่เหลี่ยมไมมีการยอมุม การซอนชั้นของเครื่องยอด เปนลักษณะเดียวกันกับที่ปราสาทสมโบรไพร
กุก คือ เป นการจํ า ลองชั้ นเรื อ นธาตุซ อ นชั้น ลดหลั่ น กัน ขึ้ นไป ตามแบบอาคารทรงวิม านในศิ ลปะอิน เดี ยใต ทั้ ง นี้ จึง อาจ
สันนิษฐานไดวา ปราสาทอิฐที่สรางขึ้นในภาคอีสานของประเทศไทย อาจจะไดรับอิทธิพลทางดานศิลปกรรมจากอินเดีย โดย
ผานมาทางกระแสอํานาจทางการเมืองจากอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเจริญขึ้นในดินแดนแหงนี้ มาอยางนอยตั้งแตราวพุทธศตวรรษ
ที่ 11-12

ปราสาทภูมิโปน อ.ดม จังหวัด สุรนิ ทร
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ภาพถายกอนการบูรณะของปราสาทภูมิโปน

ชิ้นสวนของเสาประดับกรอบประตูจากปราสาทภูมิโปน (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสรุ ินทร)
ปราสาทมิเซิน A1 จังหวัดกวางนาม ประเทศเวียดนาม
กลุมปราสาทมิเซิน เปนกลุมโบราณสถานที่สรางดวยอิฐทั้งหมด ตั้งกระจัดกระจายอยูบนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
สรางขึ้นในเขตภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปรากฏในหลักฐานจารึกวา เมืองภัทรปุระ อันเปนที่ประดิษฐาน ศิวลึงคประจําราชอาณาจักร
จามปา ทั้งนี้ ปราสาทมิเซิน ถูกแบงเปน 7 กลุม โดยกลุมที่สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 คือกลุม A, B ,C และ D สวน
กลุม E ซึ่งเปนโบราณสถานที่เกาแกที่สุด ไดถูกทําลายในขวงสงครามเวียดนาม
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ปราสาทมิเซิน A1
(ที่มาของภาพ http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/architectureth/)
เชนเดียวกับกับปราสาทอิฐในเขมร และ ไทย ปราสาทมิเซิน ซึ่งเปนปราสาทอิฐที่สรางขึ้นในศิลปะจามชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 15 นั้นปรากฏอิทธิพลทางดานสถาปตยกรรมจากอินเดีย ทั้งในดานสถาปตยกรรม และ ลวดลายประดับเชนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดชั้นหลังคาเครื่องยอดซอนชั้นเปนลักษณะของการตอเรือนธาตุจําลองลดหลั่นกันไป คลายคลึงกับ
ทรงวิมานในอินเดียภาคใต ผังเดี่ยว ลักษณะเปนการสรางอาคารกลุม(กะลัน) จัดวางอยางไมเปนระบบ แตทั้งนี้ ปราสาทมิเซิน
A1 ก็ ยั ง คงเอกลั ก ษณท างสถาป ต ยกรรมของจาม คือ การใช เ สาประดับ เซาะร อ ง ประดั บ ด ว ยลวดลายพั นธุ พ ฤกษา ซึ่ ง
สันนิษฐานวาเปนศิลปะแบบอินเดียเหนือที่สงผานมาจากชวาอีกชั้นหนึ่งกอนที่จะถึงจามปา นอกจากนี้ ลักษณะของศิลปะจาม
ยุครุงเรืองก็ยังคงปรากฏบนซุมรูปพุมขาวบิณฑ ที่สืบตอมาจากศิลปะจามรุนกอนหนาคือสมัยดงเดือง (Doung Duang)

ปราสาทมิเซิน กลุม A1 การประดับผนังแสดงใหเห็นลวดลายพันธพฤกษา และการใชเสาเซาะรองอันเปนเอกลักษณ
ของศิลปะจาม
ปราสาทอิฐในลุมน้ําโขง และ หลักฐานการเขามาของศาสนาพราหมณจากอินเดียในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 15
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การเข า มาของชาวอิ นเดี ย ได ก อ ให เ กิ ดความเปลี่ ยนแปลงทางวั ฒ นธรรมของชุ มชนแบบดั้ ง เดิ ม แถบลุ ม น้ํา โขง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปรับรับเอาวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวอินเดียมาผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จนกระทั่ง
กลายเปนเอกลักษณของแตละอาณาจักร ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนในดานศิลปะ และ สถาปตยกรรมโบราณสกุลชางตางๆที่เจริญ
ขึ้นในแถบลุมน้ําโขงชวงพุทธศตวรรษที่ 11-18
จากการศึกษาของนักวิชาการทางดานโบราณคดี และ ประวัติศาสตรศิลปะ ในบริเวณโบราณสถานทั้งสามแหง
(Schweyer Valérie, 2011, น. 177; อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, 2557,น.124; รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, 2557, น. 126, 171) ได
ขอ มูล ที่ต รงกัน วา ปราสาทอิ ฐ ทั้ง สามกลุม ถู กสรา งขึ้ นเพื่ อเปน ที่ป ระกอบศาสนกิ จของศาสนาพราหมณ ลัท ธิไ ศวนิก าย
เชนเดียวกับปราสาทอิฐหลังอื่นๆที่รวมสมัยกัน การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรม และ คติความเชื่อทางศาสนา อาจนําไปสู
ขอสันนิษฐานถึง แหลงที่มาของกลุมชาวอินเดียที่เดินทางเขามาในบริเวณลุมน้ําโขงแหงนี้ในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-12 ซึ่ง
ประกอบดวยกลุมคนที่มาจากหลากหลายวรรณะ แตมีจุดประสงคเดียวกันคือ ความตองการเสาะแสวงหาสินคา และ การ
เสี่ยงโชคในดินแดนที่หางไกล
ดวยเหตุนี้ กลุมงานสถาปตยกรรมอิฐ จึงเปรียบเสมือนหลักฐานหนึ่งซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความนิยมในมรดกทาง
วัฒนธรรมจากอินเดียที่เจริญขึ้นในหมูชนพื้นเมือง อันเปนผลมาจากการเผยแพรศาสนาพราหมณอยางแพรหลายจนกระทั่ง
สามารถกลายเปนหนึ่งในลัทธิศาสนาที่สําคัญในอาณาจักรโบราณได
การศึกษาเกี่ยวกับลัทธิตางๆของศาสนาพราหมณในอินเดียทําใหทราบวา ในชวงสมัยกลางคือราวพุทธศตวรรษที่
12-19 อาณาจักรตางๆเจริญขึ้นโดยมีพ้ืนฐานรวมกันคือนับถือศาสนาพราหมณ โดยศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกายจะไดรับ
การนับถืออยางแพรหลายในอินเดียภาคใต ในขณะที่ ลัทธิไวษณพนิกายกลับเจริญขึ้นอยางกวางขวางในอินเดียภาคเหนือ
(เชษฐ ติงสัญชลี, 2558, น.114)
แมวาโบราณสถานซึ่งสรางขึ้นในลุมน้ําโขงโดยมากจะเปนศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย แตกระนั้นก็มิอาจสรุปไดวา
กลุมชาวอินเดียที่เดินทางเขามาเผยแพรศาสนาพราหมณนั้นเปนชาวอินเดียใต เนื่องจาก หลักฐานทางดานศิลปกรรม แสดงให
เห็นถึงการผสมผสานกันระหวางโครงสรางของอาคารทรงวิมานแบบอินเดียใต และ ลวดลายประดับซึ่งคลายคลึงกันกับศิลปะ
คุปตะ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะบางประการของชั้นยอดปราสาทอิฐในลุมน้ําโขง ที่มิไดมีรูปแบบเปนยอดโดมแปดกลีบตาม
ลักษณะของวิมานอยางแทจริง หากแตบางแหงพบวา ยอดสุดของปราสาทเปนดอกบัว หรือ สรางขึ้นเปนทรงสอบสูงคลาย
อาคารอิฐทรงศิขร ที่ไมมีการยกกระเปาะของผนัง ทั้งนี้ จึงอาจกลาวไดวา กระแสอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ และ ศิลปกรรม
จากอินเดียนั้น คงจะเขามาจากทั้งสองภูมิภาค
เปนที่นาสนใจวา ลักษณะผสมทางศิลปกรรมนั้น สอดคลองกับหลักฐานจารึกเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ที่กลาวถึง
การเขามาของนักบวชชาวอินเดียทั้งจากภาคเหนือ และ ภาคใต เชน จารึกที่สมโบรไพรกุก (no.16 , K.438) กลาวถึงพราหมณ
ผูหนึ่งในราชสํานักเขมร ชื่อ ทุรคาสวามิน (Durgaswamin) จาก ทักษิณปทา (Daksinapatha) ผูมีความเชี่ยวชาญใน
ไตรเตรยศาสตร (Taittiriya) (Boisselier, 1963, น.38) นอกจากนี้ พราหมณ จ ากอิ น เดี ย เหนื อ นามว า ศั ง กรสวามิ น
(Sakraswamin) ก็ ยั ง ได อ ภิ เ ษกกั บ เจ า หญิ ง โสภาชยา (Sobhajaya) และได ส ร า งเทวาลั ย ลั ท ธิ ไ ศวนิ ก ายอี ก ด ว ย
(Bhattacharya, 1961, น. 27)
รองรอยของแหลงกําเนิดลัทธิศาสนาพราหมณในอินเดีย ยังคงปรากฏในชื่อของศิวลึงค ในอาณาจักรเขมรสมัยกอน
เมืองพระนคร ซึ่งชื่อของศิวลึงคบางฃองคเชน Kedaresvara อันเปนพระนามของลึงคที่พบบอยในจารึกเขมรสมัย
กอนเมืองพระนคร ก็ปรากฏที่มาทั้งในอินเดียภาคเหนือ และ ภาคใต นอกจากนี้ ชื่อของพระศิวะในจารึกเขมรสมัยกอนเมือง
พระนคร เมื่อศึกษาแลวพบวามีที่มาหลากหลาย ทั้งภาคเหนือ ใต และ ตะวันตกของอินเดียอีกดวย (Bhattacharya, 1961, น.
51-56) หลักฐานเหลานี้ ยอมสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองในแถบลุมน้ําโขงที่สามารถปรับ
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เราเอาวัฒนธรรมที่มาจากหลากหลายภูมิภาคในอินเดีย ปรับรับจนเกิดความลงตัว จนกลายเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม และ
ศิลปกรรมของตนในที่สุด
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ผลการใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
Results of Using a Series of Activities “Democratic Way Religious and
Citizenship” on Non-formal and Informal Center Student
วิสันต สุระเสน
ชวนพิศ รักษาพวก
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่
พลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม 4) เพื่อศึกษาความคงทนในการ
เรียนรูของนักศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอเกษตรสมบูรณ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตําบลบานเดื่อ จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 8 แผน ชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย ผลการวิจัย พบวา ผลการใชชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ
84.87/80.44 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
Keywords: Democratic Way

บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2559 มาตรา 4 ให
ความหมาย“การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม และการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”
มาตรา 22 กําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญ
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ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา,
2559)
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ยึดหลักผูเรียนทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ซึ่งสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและความเชื่อพื้นฐานในการ
จัด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ที่ มี ก ลุม เป า หมายเปน ผู ใ หญมี ก ารเรี ย นรูแ ละสั่ งสมความรู แ ละประสบการณอ ย า งตอ เนื่ อ ง
กําหนดใหเปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนดานสาระ การเรียนรู เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู โดยเนนการบูรณาการ
เนื้อหาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความแตกตางของบุคคล และชุมชน สงเสริมใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรูจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย
ตระหนักวาผูเรียนมีความสําคัญ สามารถพัฒนาตนเองได ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และสงเสริมใหภาคีเครือขายมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2551) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2559 มาตรา 15 และมาตรา 16 กําหนดวา การจัดการ
ศึกษามี 3 ระบบ ไดแก การศึกษาในระบบเปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา วิธีการศึกษา หลักสูตรและ
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน โดยการศึกษาในระบบมี 2
ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงือนไข
สําคัญของ การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ดังนั้น การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเปนระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผล เพื่อใหเหมาะกับความตองการ ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและ
โอกาสของผูเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรู
5 สาระคือ ทักษะการเรียนรู ความรูพื้นฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ
สาระการพัฒนาสังคม มาตรฐานที่ 5.3 วิชาหนาที่พลเมือง กําหนดใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย มีจิ ตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2559 มาตรา 23 (1) กําหนดใหการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญและความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมแต
ระดับการศึกษาในความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธเกี่ยวกับตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคม
โลก รวมถึงความรูเกี่ย วกับ ประวั ติศาสตร ความเปน มาเกี่ยวกั บสัง คมไทย และระบบการเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น วิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง หนวยการเรียนรูวิถีประชาธิปไตย
จึงเปนวิชาทีจ่ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับรูและเขาใจความสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรูและเขาใจ
หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของการอยู ร ว มกั น มี ส ว นร ว มทางการเมื อ งการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และรูและเขาใจหลักสิทธิมนุษยชน วิถีประชาธิปไตย เปนแนวทางการดําเนินชีวิตของผูที่ยึดมั่น
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดํารงตนเปน
ประโยชนของสังคมโดยมีการชวยเหลือเกื้อกุลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหเปนสังคมและ
ประเทศชาติประชาธิปไตยอยางแทจริงตามหลักการทางประชาธิปไตย (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 25572558 พบวา ปการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษามีความรูเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่
พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.81 และในปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ
15.31 และ ในปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.35 อยูในระดับควรปรับปรุง (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2560 : ออนไลน)
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สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภทที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
เชน หนังสือเรียน มัลติมีเดีย ชุดกิจกรรม เปนตน ชุดกิจกรรมเปนโปรแกรมทางการสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะมีวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชใน การเรียน คูมือครู เนื้อหา แบบทดสอบ ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมาย
การเรียนไว อยางชัดเจน ชุดกิจกรรมนี้ครูผูสอนเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูผูสอนเปนผูคอย
แนะนําเทานั้น (Good, 1973) สอดคลองกับสํานักงานการสงเสริมการศึกษา นอกระบบและตามอัธยาศัย (2551) ให
ความหมายวา ผูใหญมีลักษณะธรรมชาติในการเรียนรูตองการที่จะชี้นําตนเองมากกวาจะใหผูสอนมาชี้นํา การสอนควรเปน
แบบแนะแนวมากกวา ดังนั้น บาทบาทของผูสอนควรจะเปนการเขาไปมีสวนรวม (Facilitator) มากกวา ดังนั้น ชุดกิจกรรม
จึงประกอบดวย คูมือครู เปนคูมือหรือแผนการสอนสําหรับผูสอนใชศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดชี้แจง
ไวอยางชัดเจน คําสั่งหรือบัตรงาน เปนเอกสารที่บอกใหนักเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไวบรรจุอยู
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนประเภทตาง ๆ จัดในรูปของสื่อการสอนที่หลากหลาย และแบบ
ประเมินผลเปนแบบทดสอบที่ใชวัดและประเมินความรูดวยตนเองทั้งกอนเรียนและหลังเรียนอาจจะเปนแบบทดสอบชนิดจับคู
เลือกตอบหรือกาเครื่องหมายถูกผิดได (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูโดยเนนการใชประสบการณ
สอดคลองกับชีวิตประจําวัน เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองปฏิบัติมากกวาทฤษฎี สรางบรรยากาศการเรียนรู มีความ
ไววางใจและใหเกียรติแกผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยชองอรอนงค รักนิยม (2551) ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Past event and Daily Activities” สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร
ชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Past event and Daily Activities” ผานเกณฑรอยละ 70 เอมอร
บริบูรณ (2553) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนระหวางการจัดการเรียนรูจากชุดการเรียนรูดวยตนเองกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
พบวา นักศึกษาที่จัดการเรียนรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่จัดการเรียนรูแบบปกติ.และนักศึกษาที่
จัดการเรียนรูดวยตนเองมีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวานักศึกษาที่จัดการเรียนรูแบบปกติ พนารัตน ศรีปญญากร (2553)
ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มี
ผลการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2557- 2558 และงานวิจัยการใชชุดกิจกรรมดังกลาว ผูวิจัยสนใจพัฒนาผล การใชชุด
กิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรม และทักษะการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและ
หนาที่พลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรียนไดรับการจัดการเรียน
โดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง
4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหลังไดรับการจัดการเรียนโดยใชชุด
กิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อําเภอเกษตร
สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 12 ศูนย มีนักศึกษา จํานวน 2,280 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย อําเภอเกษตร
สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตร
สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที
พลเมือง
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง
2. ความคงทนในการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง
3. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเ รื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนา
และหนาทีพลเมือง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจํานวน 8 แผน
16 ชั่วโมง
ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติความเปนมาและลักษณะของการปกครองของไทยสมัยสุโขทัยจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประวัติความเปนมาและลักษณะของการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญของ
ไทย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ลักษณะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ความเปนวิถีประชาธิปไตย

ของเรา

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง พฤติกรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง หลักธรรมของพลเมืองดีตามวิถีวิถีประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง หนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนา
และหนาที่พลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
แบบมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอ
เกษตรสมบูรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตําบลบานเดื่อทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน ใชเวลาในการสอน รวมเวลา
16 ชั่วโมง ปการศึกษา 2560 ทั้งนี้ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีขั้นตอนใน การทดลองดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษา โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาหนาที่พลเมือง เรื่อง วิถปี ระชาธิปไตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 30 ขอ สอบในชั่วโมงแรก ใชเวลา
60 นาทีแลวตรวจเก็บคะแนน
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และชุดกิจกรรม
การเรียนรูรายวิชาหนาที่พลเมือง เรื่อง วิถีประชาธิปไตย โดยครูผสู อนชี้แจงวิธีการใชชุดกิจกรรม การศึกษาจากแหลงเรียนรู
สื่อ และ วิธีการวัดและประเมินผลดวยตนเองของนักศึกษา และใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติชุดกิจกรรมดวยตนเอง
ขั้นที่ 3 เมื่อสอนจบทุกแผนการเรียนรู นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทําการทดสอบหลัง
เรียน แลวตรวจเก็บคะแนน
ขั้นที่ 4 หลังจากสอนตามแผนการจัดเรียนรูไ ปแลว 2 อาทิตย นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรูชุดเดิม แตสลับขอมาทดสอบนักศึกษาอีกครั้ง เพื่อหาความคงทนในการเรียนรูตรวจและเก็บคะแนน
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานโดยคํานวณหา คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
สมมุติฐาน โดยใชคา t-test (Dependent Samples)
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ผลการใช ชุ ด กิ จ กรรม เรื่ อ ง วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย รายวิ ช าศาสนาและหน า ที่ พ ลเมื อ ง
สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยสรุปผลดังนี้
1. ผลการใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สําหรับนักศึกษา ศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 84.87/80.44 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สําหรับ
นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มาก
4. ความคงทนในการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หลั ง ได รั บ การจั ด การเรี ย นโดย
ใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมืองพบวา นักศึกษามีความคงทนในการเรียนรูหลังหลังที่
ไดใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
อภิปรายผล
1. ผลการใช ชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิป ไตย รายวิ ชาศาสนาและหนา ที่พลเมื อง สําหรับ นักศึก ษาศูน ย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว เนื่องจากนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อยูในวัยผูใหญซึ่งเปน วัยตองการเรียนรูสิ่งที่สามารถนําไปเปนประโยชนในการดําเนิน
ชีวิต และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Knowles, 1984) จึงมักเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมตามวัยของ
ตนเอง (Lovell, 1980) ตามความถนัดความสนใจ สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลามากกวาการเรียนรูที่อยูแตในหองเรียน
ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทเปนผูแนะแนวมากกวา การชี้นํานักศึกษา (สํานักงานการสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย,
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2551.) ชุดกิจกรรมประกอบดวยแบบทดสอบ เนื้อหาสาระความรู แบบฝกหัด ชุดคําสั่ง แหลงเรียนรูที่สามารถศึกษาได
เพิ่มเติม โดยครูผูสอนเปนผูคอยแนะนําใหผูเรียนศึกษา ทํากิจกรรมตามคําชี้แจงของชุดกิจกรรม ทําแบบทดสอบ ศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัดผลประเมินไดดวยตนเอง (อภิญญา ซอระสี, 2552) ซึ่งชุด
กิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง เปนชุดกิจกรรมที่มุงใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู
ดวยตนเองตามความถนัดและสนใจ (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550) โดยนักศึกษามาทํากิจกรรมกลุมตามที่ครูไดนัด
หมาย และสามารถนําไปศึกษาตอที่บานหรือแหลงการเรียนรูที่สนใจ สามารถซักถามครูเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม จึงทําให
นักศึกษาสรางองคความรูไดดวยตนเอง และนําไปใชชีวิตประจําวันได สามารถประเมินผลความกาวหนาดวยตัวเอง (วิชัย
วงษใหญ, 2525)
2. นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุด
กิจกรรมเรื่องวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมืองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชชุดกิจกรรม เนื่องจาก
กอนใหนักศึกษา เนื่องจาก กอนใหนักศึกษาทําชุดกิจกรรม ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ แนะนําการใชชุด
กิจกรรม การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และตารางปฏิบัติกิจกรรม นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมตามคําชี้แจง
ที่ไดอธิบายไวในชุดกิจกรรม สามารถศึกษาดวยตนเอง และเขากลุมเพื่อหาความรูเพิ่มเติม นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนและ
หลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําแกนักศึกษา สอดคลองกับ Good (1973)
กลาววา ชุดกิจกรรม เปนโปรแกรมทางการสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะมีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการ
เรียน คูมือครู เนื้อหา แบบทดสอบ ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนไวอยางชัดเจน ชุดกิจกรรมนี้
ครูผูสอนเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูผูสอนเปนผูคอยแนะนํา ผูเรียนวัดผลและประเมินผลได
ดวยตนเอง หากมีขอสงสัยสามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูที่สนใจ ซักถามครู หรือสอบถามผูรู เพื่อขอ
คําแนะนําเพิ่มเติม จึงทําใหนักศึกษาสรางองคความรูไดดวยตนเอง
3. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาที่
พลเมือง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ผลการวิเคราะหมีตอการใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชา
ศาสนา และหนาที่พลเมือง สําหรับนักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .25 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาไดผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝน
ตนเอง โดยครูผูสอนเปนผูคอยแนะนํา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดดานชุดกิจกรรมมีรูปแบบการเรียนมีความ
หลากหลายแปลกใหม ชวยเรียนรูไดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .30 มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด เนื่องจากชุดกิจกรรมมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย นักศึกษาสามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากสื่อแหลงตาง เชน
อินเตอรเน็ต หองสมุดประชาชน เปนตน ดานครูสงเสริมใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุม/ทีม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 มี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .46 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาเขา
กลุมตามตารางกิจกรรม และดานนักศึกษาไดเตรียมตัวกอนทํากิจกรรมทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .40 มีระดับมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากกอนเริ่มทํากิจกรรมทุกครั้งครูจะชี้แจงการทําชุด
กิจกรรมใหนักศึกษาทราบ ดังแนวคิดของ สกอต (Scott) มาประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจให
เกิดความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวทางดังนี้ ศึกษาความตองการ ความสนใจของผูเรียน และระดับ
ความสามารถหรือพัฒนาการตามวัยของผูเรียน วางแผนการสอนอยางเปนกระบวนการและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมและกําหนดเปาหมายในการทํางาน สะทอนผลงานและการทํางาน
รวมกัน
4. ความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษา หลังไดรับการจัดการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมืองพบวา นักศึกษามีความคงทนในการเรียนรูหลังที่ไดใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย
รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง เนื่องจาก นักศึกษาไดศึกษาและฝกฝนทําชุดกิจกรรมดวยตนเอง ทบทวนกอนทําแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และหลังจากการสิ้นสุดกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนมาแลว 14 วัน ครูนํา
แบบวัดความคงทนในการเรียนมาทดสอบนักศึกษา ดังแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546) จริยา วิไธสงค (2555)
ไดกลาววา การทําใหนักเรียนเกิดความจําระยะยาวจนกลายเปน ความคงทนในการเรียนรูครูควรจัดบทเรียนใหมีความหมาย
เปนหมวดหมู เพื่อชวยใหนักเรียนจําบทเรียนไดงา ยและนานเขา ไดแก การทองจํากอนกลับบาน การอานคําคลองจอง การ
อานออกเสียงดังๆ การเขียน การทบทวนบทเรียนกอนสอบ และการวัดคงทนในการเรียนรูควรเวนระยะเวลาใหหางจากการ
ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU
1ST NATIONAL1CONFERENCE
ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU

307328

ทดสอบครั้งแรกประมาณ 14 วัน เพราะชวงระยะเวลาที่ความจําสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือกลายเปนความ
คงทนในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจีรนันท เมฆวงษ (2547) ศศิธร เจริญใจ (2550) และวนิดา อารมณเพียร
(2552) ที่พบวา นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสามารถระลึกถึงสิ่งที่เรียนรูไปแลว หลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการเรียนรูไป
แลว 14 วัน
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ครูควรชี้แจงการใชชุดกิจกรรม วิธีการวัดและประเมินผลดวยตนเองดวยตนเองอยางชัดเจน
1.2 กอนเริ่มทําชุดกิจกรรมนักศึกษา ควรศึกษาคําชี้แจงกอนทุกครั้ง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําเทคโนโลยีมาใชรวมกับชุดกิจกรรม หรือการวัดและประเมินผลดวยตนเองของนักศึกษา เชน การสราง
ชุดกิจกรรมเรียนรูดวยตนเองโดยใช google form เปนตน
2.2 ควรมีจดั ทําคูมือนักศึกษาที่ระบุขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมที่ชัดเจนและเขาใจงาย
เอกสารอางอิง
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วนิดา อารมณเพียร. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความคงทนในการเรียนรู เรื่อง
การหาทศยิยม และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรู โดยใช
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การตอบสนองดวยทาทางที่มตี อผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2551). หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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อภิญญา ซอระสี. 2552. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ.
เอมอร บริบูรณ. 2553. ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
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หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทย
Jurisprudence Based on Buddhism for Thai Society
วีระชัย ยศโสธร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
สงวน หลาโพนทัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการกลาวถึงนิติศาสตรที่มนุษยในโลกใชเปนหลักการในการใชชีวิตอยูรวมกันดวยความยุติธรรม การอยูรวมกันในสังคม
ของมนุษย ที่เกิดจากมนุษยกับหลักการที่มนุษยสรางขึ้นมาหรือที่เรียกวากฎหมายหรือบรรทัดฐานตางๆที่สรางมันขึ้นมาเพื่อความสุข
สงบเรียบรอยของสังคม สิ่งนั้นคือความยุติธรรม คนที่ใชมันตองเขาถึงธรรมชาติของแตละสิ่งแตละอยางอยางแทจริง และแนวทางที่จะ
พบกับความสุขอันแทจริงไดนั้นจําเปนตองอยูในธรรมชาติ ซึ่งมนุษยจะอยูในธรรมชาติอยางมีความสุขในธรรมชาติไดนั้นตองรูจักสัจธรรม
ของธรรมชาติอยางแทจริงและวิธีการที่จะรูธรรมชาติที่แทจริงไดจําเปนตองใชหลักการและแนวทางของพระพุทธศาสนา เพื่อมนุษยจะ
ไดปรับตนเองใหเขากับธรรมชาติของตนเองและสิ่งอื่นๆ เพื่อผดุงไวซึ่งความยุติธรรมอยางแทจริงโดยปรับนิติศาสตรทางโลกใหเขาถึง
นิติศาสตรทางธรรมอยางถูกตองนั่นเอง
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

บทความนี้เปนการนําเสนอใหเห็นถึงปรากฏการณแหงความแปลกแยกของการดําเนินชีวิตมนุษย ระหวางทางโลก
และทางธรรม ดูเหมือนวาจะพบเห็นไดอยางชัดเจน เพราะโดยทั่วไปจะมีปรากฏใหเห็นวา วิถีการดําเนินชีวิตทางโลกเพื่อเขาถึง
เปาหมายของชีวิตที่ตองการอันเปนความสุข ยอมมีหลักวิชาการภายใตการชี้แนะทางวิทยาศาสตรที่สรางความมั่นใจและ
นาเชื่อถือตามหลักเหตุผลดวยการพิสูจนเชิงประจักษ และกรอบของพฤติกรรมก็ตองมีขอกําหนดขั้นพื้นฐานที่คนทั่วไปรูจักใน
เนื้อหาของกฎหมาย ซึ่งฝายตุลาการของแตละรัฐใหการรับรองอยางเปนทางการจนตราหรือบัญญัติเปนขอบังคับออกมา โดยมี
ขอกําหนดการลงโทษทางกายภาพอยางชัดเจนหากมีการละเมิดและมีการพิสูจนความจริงของการละเมิดได ในขณะที่ทาง
ธรรมอันเปนวิถีที่จะเขาถึงความสุขเชนกันหากพิจารณาตามความเขาใจของคนทั่วไป ซึ่งดูเหมือนวา จะอยูในกรอบของเนื้อหา
ที่มีไมเพียงแตคําสอนของศาสนา อันเปนคําแนะนําเชิงเหตุผล ที่ชี้ถึงผลดีและ/หรือผลรายของพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย โดยปราศจากการแบงแยกซึ่งเชื้อชาติและเขตแดนและไรการพิสูจนเชิงประจักษไดอยางชัดเจน แตยังรวมถึงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดูเหมือนเปนขอหามแตไมมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงโทษทางกายภาพ อันจะทําใหผูฝาฝน
ขอกําหนดใดหนึ่ง เกิดความเกรงกลัวอยางเห็นไดชัด เพียงแตมีความรูสึกหวาดกลัวเทานั้น
แตกอนที่จะนําเสนอใหเขาถึงแกนของเนื้อหานั้น จําเปนตองทําความเขาใจความหมายของนิติศาสตร กฎหมาย
ความยุติธรรมในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เพราะจําเปนตองทําความเขาใจความหมายของนิติศาสตรเสียกอนวา มีกรอบ
เนื้อหาดานความยุติธรรมอยูในระดับใด โดยวางกรอบการพิจารณาตามภาษาหลักที่คนเราทั่วไปคุนเคยคือภาษาอังกฤษและ
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ภาษาไทยและตน กํา เนิ ดของภาษาทั้ง สองเกี่ย วข อง หลัง จากนั้ น จึง ทํา ความเข าใจในเนื้อ หาของคํ าสอนเชิ งปฏิบั ติข อง
พระพุทธศาสนา ที่พยายามนําเสนอวิธีการดําเนินชีวิตของคน ใหมีความยุติธรรมตอทุกสิ่งทุกอยางที่ตนเองปฏิสัมพันธดวยใน
ทุกระดับเทาที่จําเปน เพื่อสรางความเขาใจเปนเบื้องตน จนมีความสามารถเขาใจความหมายของนิติศาสตรที่ตองนํามา
ประยุกตใชในบริบทของสังคมไทย ซึ่งมีวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานหรือในสังคมที่ตนกําลังใชชีวิตอยูไดอยาง
เหมาะสม โดยใชหลักการวิเคราะหเชิงปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Analysis) และตองมีกระบวนการแหงวิภาษ
วิธีเปนแนวทางในการหาขอสรุป โดยไดตั้งสมมุติฐานสําหรับหัวขอในบทความนี้ไววา หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อสังคมไทย อันมีเนื้อหาตามบริบทของนิติศาสตรในกรอบของวิชาการมีความเทาเทียมกับความหมายของนิติศาสตรใน
บริบทของพระพุทธศาสนา
ความหมายของนิติศาสตร
การทําความเขาใจบางสิ่งบางอยางใหชัดเจนเทาที่จะสามารถทําไดนั้น ผูทําความเขาใจสิ่งนั้นๆ ตองเริ่มตน
จากสัญญะทางภาษา ซึ่งทําหนาที่แทนสิ่งที่มันหมายถึง โดยไมไดมุงที่จะรูแคความหมายของคํานั้นตามตัวอักษรที่หลักการทาง
ภาษาศาสตรเปนผูกําหนดเทานั้น แตตองคนหาความหมายแฝงหรือความหมายเพิ่มเติมของคํานั้นๆ ในบริบทที่มันถูกใชใน
ขณะนั้นตามความตั้งใจของผูใชคํานั้นๆ และไดมีการพัฒนาใชในประวัติศาสตรตอๆ มา ซึ่งอาจจะคงไวซึ่งความหมายเดิมหรือ
มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติม ตามบริบทภายใตการเลียนแบบที่ตองสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตามแหลงวิชาการที่
สําคัญตางๆ แตกอนจะทําการขยายความหมายออกไปเชนนั้น ควรอยางยิ่งที่ตองหาความหมายของคํานี้ที่เริ่มมีการใชตั้งแตตน
เสียกอน
ความหมายตามทัศนะของโลกตะวันตก
ความหมายของนิติศาสตรในกรอบวิชาการของโลกตะวันตก มาจากรากศัพทภาษาอังกฤษวา Jurisprudence โดย
ใชครั้งแรกในชวงศตวรรษที่ 18 คํานี้มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินสองคําคือ 1) Juris ซึ่งมีความหมายในฐานะเปนคําคุณศัพท
วา เกี่ยวของกับกฎหมาย หรือเต็มไปดวยกฎเกณฑหรือหลักการในการปฏิบัติ โดยมีรากศัพทจาก jus ซึ่งหมายถึงความ
ยุติธรรม และ 2) Prudentia ซึ่งมีความหมายในรูปแบบของคํานามวา ความรอบคอบ อันเปนการแสดงออกซึ่งการวินิจฉัย
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางดี แตเมื่อนักวิชาการรวมสองคําเขาไวดวยกันใหเปนคํานามแลวความหมายยังคงเหลือเพียงแควาเปน
การศึกษา ความรูหรือศาสตรของกฎหมาย แลวจึงขยายมาสูเนื้อหาระดับปรัชญากฎหมาย (Philosophy of Law) ดังนั้น
กฎหมายจึงเปนเนื้อหาที่ผูทําการศึกษานิติศาสตรตองเรียนรู ดวยการพิจารณาใหเขาใจไดเปนอยางดีและลึกซึ้งในทุกมิติไมวา
ธรรมชาติของกฎหมาย ความเปนเหตุผลเชิงกฎหมาย ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายและเพื่อใหเขาใจในความหมาย
ของนิติศาสตรอยางชัดเจน โดยสมมติวาคนใดคนหนึ่งไมรูถึงความหมายของกฎหมาย จึงจําเปนตองหาความหมายของ
กฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากคําจํากัดความอยางเปนทางการของทั้งสองคําที่ไดนําเสนอไป จะพบวาไมมีการกําหนดเปาหมาย
ของการบัญญัติกฎหมายที่นิติศาสตรจะตองทําการศึกษาดวย เปนแตเพียงปลอยใหมีการคาดเดาไปถึงเปาหมายเอาเอง ซึ่งหาก
เปนเชนนี้ ชองวางในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนโดยการเอาเปรียบผูอื่นยอมเกิดขึ้นได เพราะหากไมมีการกําหนดซึ่ง
ความผิด การกระทํ าใดที่ ไม อ ยูใ นกลุม ความผิด ที่กํ าหนดไว ย อมไม เป นความผิ ด ยิ่ง กว านั้ น เมื่อ พิจ ารณาเนื้ อหาของตั ว
บทบัญญัติแหงกฎหมายแลวพบวา เปนขอหามและบทลงโทษเสียเปนสวนใหญหรือขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนของฝายใด
ฝายหนึ่ง ซึ่งอาจทําใหการทําการเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของกฎหมายและนิติศาสตรมีความไขวเขวไปได เพราะใชวาทุกคน
จะรูและเขาใจความหมายของขอความของกฎหมายได หากเขาคนนั้นไมไดทําการเรียนรูมากอน ดังที่หลายครั้งในการตอสู
คดีทางกฎหมายในประเทศไทยไดมีการอางอิงในกฎหมายอาญามาตรา 64 วา “บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมาย เพื่อใหพนจาก
ความรับผิดในทางอาญาไมได”
ความหมายตามทัศนะของโลกตะวันออก
คําจํากัดความของคําวา “นิติศาสตร” โดยราชบัณฑิตยสถานไทยมีเพียงแควา “วิชากฎหมาย” (ราชบัณฑิตยสภา,
2542 : 447) อันเปนการใหคําจํากัดความตามความหมายของรากศัพทโดยตรง ขณะที่ เดชา สิริเจริญใหคําจํากัดความแก
กฎหมายไววา “กฎเกณฑของสังคมที่กําหนดขึ้นมาเพื่อบังคับความประพฤติของบุคคลในสังคมนั้นๆ ใหจําตองประพฤติและ
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ปฏิบัติตาม” (เดชา สิริเจริญ, 2552 : 33) จึงทําใหสามารถสรางความหมายเพื่อความเขาใจไดเพียงวา วิชาที่วาดวยกฎเกณฑ
ของสังคมที่กําหนดขึ้นมา เพื่อบังคับความประพฤติของบุคคลในสังคมนั้นๆ ใหจําตองประพฤติและปฏิบัติตาม
ขณะเดียวกัน หากพิจารณาถึงตนตอของคําศัพทซึ่งมาจากประเทศอินเดียในรูปแบบภาษาบาลีหรือสันสกฤต ซึ่งใช
ในดานรัฐศาสตรที่มีรากศัพทคือ นิติ ที่มี นี ธาตุประกอบ ซึ่งแปลวา การนําไปหรือคําวา นายก แปลวา ผูนํา เมื่อรวมกับคํา
วา “ศาสตร” จึงมีความหมายวาศาสตรแหงการนําคน หรือศาสตรที่วาดวยการนํากิจการของรัฐ หรือวิชาที่วาดวยการทํา
หนาที่ของผูนํา (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2539 : 2)
อยางไรก็ตาม คําจํากัดความของคําวา “นิติศาสตร” ของทั้งสองตนตอดังกลาวมาแลวนั้น ยอมสรางควสับสนหรือ
ความเขาใจผิดใหกับคนที่ยังไมรูความหมายของคํานี้ในเชิงวิชาการอยางถูกตอง หากวาทําการพิจารณาคําจํากัดความตามที่
ราชบัณฑิตยสถานไทยไดใหไว ยอ มพบวาเปนการแปลคําแบบตรงตามตัวอักษรจากภาษาบาลีเปนภาษาไทย โดยไมไ ด
พิจารณาดูบริบทของการใชซ่งึ คํานั้น อันมีลักษณะกํากวม เพราะกฎหมายที่บัญญัติออกมาบางครั้งไมไดครอบคลุมถึงการให
ความยุติธรรมไปหมดทุกสวนตามความเปนจริง ดังเชน กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
126 วรรคสอง เกี่ยวกับการออกเสียงสนับสนุนขอปรึกษาหารือ ไดบัญญัติไววา การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขาง
มากเปนประมาณ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอน 47 ก : 45) เปนตน
หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งชี้แนะวิธีการที่สามารถนับไดวาเปนกฎเกณฑ
แหงการปฏิบัติ แตเปาหมายของการปฏิบัตินั้นจะชวยใหมนุษยหลุดพนทุกข และประสบกับความสุขที่เนนไปทางธรรมหรือมิติ
ดานจิตใจของมนุษยโดยเนื้อหา ซึ่งดูเหมือนวาจะอยูคนละขั้วกับนิติศาสตรทางโลกดังที่ไดกลาวมาแลว แตเมื่อพิจารณาดู
บริบทของคําสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งมีคําแนะนําในรูปแบบของกฎเกณฑของการดําเนินชีวิตของมนุษยที่เปนเนื้อหาพรอม
คําอธิบายดวยเหตุผล โดยมีองคประกอบที่เปนความเปนจริงทั้งในสภาพปรมัตถสัจหรือสมมติสัจทั้งในระดับมหัพภาคและ
จุลภาค ซึง่ ตามหลักฐานทางขอมูลในพระไตรปฎกแลว แกนคําสอนของพระพุทธองคที่ถือวาเปนพุทธธรรม (พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 : 1) ที่ความหมายของชื่อนี้ก็บงบอกเปนนัยถึงการรูจริงแหงธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอยางอันเปนมัชเฌน
ธรรมที่ประกอบไปดวยเนื้อหาที่แสดงหลักความจริงสายกลางและแสดงขอปฏิบัติสายกลางที่มุงเพื่อประโยชนและความสุขของ
ชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย ดังพระพุทธพจน
ที่วา “ ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงทั้ง
ที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห
ชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย อยาไปทางเดียวกันสองรูป...สัตวทั้งหลายที่มีธุลีใน
ดวงตานอย มีอยู ยอมเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม จักมีผูรูธรรม ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อ
แสดงธรรม ( วิ น ย.4/32/40 ) ในที่ นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า ในที่ ที่ ต อ งประกอบไปด ว ยองค ป ระกอบของสมาชิ ก แห ง สั ง คม
พรหมจรรย (คือพระศาสนา) ซึ่งไดแก องคพระศาสดา ภิกษุ ภิกษุณีสาวกที่เปนเถระที่มีความเชี่ยวชาญ ( ที.ปา11/175/135)
มีอุบาสกอุบาสิกาทั้งพรหมจารี พรหมจาริณีและฆราวาสผูครองเรือนที่มีความเชี่ยวชาญ นั่นก็ยอมหมายถึงเปาหมายของ
เนื้อหาคําสอนมุงที่บรรดามวลมนุษย โดยมีการประมวลเนื้อหาทั้งหมดอยูใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ที่แสดงออกใหเขาใจทั้ง
ในรูปแบบปฏิฐาน(Positive)และนิเสธ (Nagative) อันเปนการนําความเขาใจใหไปถึงสภาวะธรรมชาติของสิ่งตางๆ รวมทั้ง
มนุษยไดอยางปราศจากอุปสรรคใดจะขวางกั้นได ก็ยอมมีคุณสมบัติเดียวกันกับเนื้อหาของนิติศาสตรที่มีกฎหมายซึ่งบัญญัติเชิง
บังคับเปนองคประกอบหลัก เพียงแตไมไดมีการกําหนดบทลงโทษเปนการปรับไหมทางทรัพยหรือชดใชความผิดตามอยางของ
นิติศาสตรทางโลก แตใชหลักการแหงการเชื่อมโยงกันและกันระหวางเหตุกับผลโดยตัดขาดกันไมไดมาเปนขอพิจารณา เพื่อให
ผูปฏิบัติไดเลือกตัดสินใจที่จะกระทําหรือละเวนในอันที่จะเขาถึงความยุติธรรมตามธรรมชาติในการปฏิบัติของผูคนเพื่อหลุดพน
จากทุกขและประสบความสุขอันไมมีเปลี่ยนแปลง
ความหมายทั่วไป
แมวาจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับดานศาสนาดังกลาวมาแลว แตในพระสูตรบางตอนก็ไดกลาวถึงลักษณะแหงนิติศาสตรที่
เกี่ยวของกับกฎเกณฑแหงขอกําหนดในการปฏิบตั ิในสังคมอยางเชนที่พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโฺ ต)
ไดกลาวถึงในการ
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของนิติศาสตรเชิงพุทธวา ในทางพุทธศาสนา “นีต”ิ อาจใชในความหมายกวางๆ หมายถึงแนวทาง
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หรือแบบแผนความประพฤติทั่วๆ ไป หรือระบอบการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวของกับการปกครองบานเมือง
ยกตัวอยางเชน คติที่ถือกันตั้งแตพุทธกาลวา “บุคคลนั่งนอนใตรมไมใด ไมพึงหักรานกิ่งกานของตนไมนั้น ผูประทุษรายมิตร
เปนคนทราม” (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2539 : 2) นี่เปนเพียงหลักฐานแสดงใหเห็นถึงวา พระไตรปฎกซึ่งเปน
เอกสารที่บันทึกคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ยังมีการกลาวถึงกฎเกณฑทางสังคมอยู อันเปนเรื่องปกติ เพราะเนื้อหาคําสอน
ของศาสนายอมมุงที่จะสอนคนใหปรับปรุงตนเองเพื่อประสบกับความสุขดังที่องคพระศาสดาไดประสบมาแลว
ยิ่งกวานั้นในอัคคัญญสูตร ยังไดกลาวอยางชัดเจนถึงบอเกิดแหงกฎหมายทางสังคม เมื่อเนื้อหาในพระสูตรไดกลาวถึง
การกําเนิดของมนุษยและการบัญญัติกฎเกณฑ เพื่อปกปองทรัพยสมบัติของตนโดยที่เริ่มจากการใชชีวิตอยูรวมกันของสัตวโลก
แลวกินอาหารจากชนิดเดียวกัน แตเกิดผลตางกันทําใหมีความแตกตางเกิดขึ้น จึงมีการแกงแยงกัน จนสุดทายตองไปหาผูนําซึ่ง
มีลักษณะภูมิฐานเพื่อทําการกําหนดหลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชน ดังในพระสูตรบางตอนไดบรรยายไววา
“ วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุทสี่ ัตวนั้นอันมหาชนสมมติ(แตงตั้ง) ฉะนั้นคําแรกวา มหาชนสมมต มหาชน
สมมุติ จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุทสี่ ัตวนั้นเปนใหญแหงที่นาทั้งหลาย ฉะนั้นคําที่สองวา กษัตริย กษัตริย จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สตั ว
นั้นใหชนเหลาอื่นยินดีไดโดยชอบธรรม ฉะนั้น คําทีส่ ามวา ราชา ราชา จึงเกิดขึ้นดวยเหตุดังกลาวมานี้ จึงไดเกิดมีแวดวง
(มณฑล) กษัตริยนั้นเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นเทานั้น ไมมีแกสตั วเหลาอื่น มีแกสัตวพวกเดียวเทานั้น ไมมีแกสัตวที่มิใชพวก
เดียวกัน มีโดยธรรมเทานั้น มิใชโดยอธรรม ตามคําโบราณที่เกีย่ วของกับทฤษฎีที่วาดวยตนกําเนิดของโลก ก็ธรรมเทานั้น
ประเสริฐที่สดุ ในหมูชนทั้งในโลกนี้ และในโลกหนา” (ที.ปา.11/131/96)
จากเรื่องนี้ทําใหเห็นทัศนะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มองเห็นธรรมชาติของมนุษยที่บดิ เบือนสภาวะของ
ตนเองออกไปจากความเปนจริงจึงทําใหเกิดมีปญหาขึ้นมา แลวแสวงหาวิธีแกปญหา โดยอาศัยเพียงเครื่องมือภายนอก ที่มรี ูป
งาม นามเพราะ แลวยกยอใหเปนผูนําทั้งๆ ที่มีแหลงกําเนิดมาจากที่เดียวกัน ยอมไมรจู ักการแกปญ
 หาที่แทจริง อันบงบอกเปน
นัยวา นิติศาสตรในระดับโลกิยะหากไมปรับปรุงหลักการและเนื้อหาใหสอดคลองกับแนวทางการแกปญ
 หาเรื่องทุกขที่พระองค
ไดนําเสนอ ซึ่งจะตองแกปญหาใหตรงจุดที่ตองเขาไปถึงธรรมชาติของมัน ก็จะยังคงดําเนินไปสูวังวนแหงวัฏสงสารหรือวังวน
แหงปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธองคไดทรงยกเขาไปสูการอธิบายถึงบอเกิดแหงกิเลสและตัณหาที่บคุ คลซึ่งไมรูจริงถึงบอเกิด
แหงปญหาจนไมสามารถหลุดพนได เนื่องจากกฎเกณฑเหลานั้น ซึ่งยังไมไดทําลายตนตอของปญหาทีแ่ ทจริง
1.หลักนิติศาสตรตามแนวพุทธจริยศาสตร
จริยศาสตร โดยทั่วไปมีความหมายวา เปนปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวยความประพฤติและการครองชีวิตวาอะไรดีอะไร
ชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควร อะไรไมควร (ราชบัณฑิตยสภา, 2542 : 216) ซึ่งหลักการโดยทั่วไปที่ปรัชญาไดนําเสนอ
หลักการทางจริยศาสตรคราวๆ มาแลว ไมวาจะเปนในลักษณะทฤษฎีประโยชนนิยมหรือพันธะนิยมคือการวิเคราะหพฤติกรรม
ของมนุษยที่กลาวถึงการกระทําและผลของการกระทํานั้น
โดยผลของการวิเคราะหนั้นไดบอกถึงสาเหตุของการกระทําคือ
เจตจํานง หรือเจตนา ที่กอใหเกิดการกระทําแลวสงผลดีที่คนทั่วไปยอมรับได หรือผลชั่วที่คนทั่วไปยอมรับไมได และผลของ
การกระทําจากเจตนานั้นไดถูกวิเคราะหเฉพาะในสวนที่ปรากฏใหเห็นประจักษเทานั้น ( Rachels, 1993 : 90)
แตพุทธจริยศาสตรไมไดนําเสนอเพียงระดับดังกลาวเทานั้น เนื่องจากวา ไดมีการพิจารณาใหรูถงึ สาเหตุทลี่ ึกล้ํา
มากกวานั้นดวยการอธิบายยืนยันทั้งดานเหตุและดานผลทีเ่ กิดขึ้นดวยความเปนเหตุเปนผลในทุกขั้นตอนของการมีเหตุที่ตองมี
ผลเชนนั้น เพราะเนื้อหาของพุทธจริยศาสตรประกอบดวยสองสวนคือ สวนที่เปนรากฐานคือสัจธรรมทั้งหลายและสวนที่เปน
องคประกอบใหปรากฏที่กอใหเกิดความเขาใจทั่วไปคือศีลธรรม
จากความหมายของคําเดียวเทานัน้ ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวคือ “อิทัปปจจยตา” เพื่อสื่อใหผูคน
ไดรับทราบถึงสัจธรรมทั้งหลายทั้งในรูปแบบหยาบหรือละเอียดที่เกีย่ วเนื่องกับความจริงอันเปนสัจธรรมอันปฏิเสธไมไดคือ เมื่อ
มีผลเกิดขึ้นมาตองมีสาเหตุของผลนั้น โดยหลักการนี้สามารถนําเอาไปสรางความเขาใจปรากฏการณของธรรมตางๆ ไดในทุก
ระดับ ดังที่พุทธทาสภิกขุไดใหคาํ อธิบายแบบงายๆ พอสรุปไดวาความหมายของคําวา “อิทัปปจจยตา” วาเปนแกนแหง
วิชาการทั้งหมดอันเปนการอธิบายเชิงวิเคราะหใหเขาใจถึงองคประกอบแหงศาสตรทั้งปวง ที่แมจะแยกแยะออกไปหลายแบบ
แตยังอยูในกรอบอันเดียวกันของการเปนสาเหตุและผลของกันและกันอยางตอเนื่องทั้งในแงปฏิฐานหรือนิเสธ ไมวาจะเปน
เรื่องเคมี ชีววิทยา หรือหลักการของการหลุดพนจากความทุกข หรือการสรางทุกขใหกับตนเองอยางถาวร เพราะเปนทีร่ วมทุก
วิชาเชาดวยกัน ดังที่พุทธทาสภิกขุไดบรรยายไววา

ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU
1ST NATIONAL1CONFERENCE
ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU

313334

“ดังนั้น จึงถือวามันเปนที่รวมของวิชา ทั้งฝายที่จะโง ฝายที่จะฉลาด วิชาของคนโงก็ขึ้นอยูกับคนที่ไมรู อิทัปปจจยตา
วิชาของคนฉลาดก็ขึ้นอยูกับความรู อิทัปปจจยตา ถารูอิทัปปจจยตา ถึงที่สุดก็เปนพระอรหันต พนความเปนอะไรไปเสียเลย
ถาไมรู มันก็ไปจมอยูในของที่เปนคูๆ เดี๋ยวยินดี เดีย๋ วยินราย เดี๋ยวเปนสัตวนรก เดี๋ยวเปนสัตวสวรรค”
(พุทธทาสภิกขุ, 2549:53)
ขออางอิงนี้สงประเด็นใหเขาใจความหมายของคําวา “อิทัปปจจยตา” อยางเรียบงาย แตสามารถขยายออกไปในทุก
วิชาการของความเขาใจอันเปนการสรางกรอบที่กวางในเชิงวิชาการไวกอน ตอจากนั้นก็วกกลับเขามาสูการพิจารณาถึงตัวตน
และองคประกอบของตัวตนของแตละปจเจกบุคคล ในหลากหลายระดับ ไมวาโลกิยะหรือโลกุตระภายใตกรอบของอิทัปปจจย
ตาอีกเชนเดิมคือ เมื่อมีสิ่งนีส้ ิ่งนี้จึงมีอยูนั่นเอง ดังที่พุทธทาสภิกขุไดบรรยายสรุปเพิ่มเติมวา
“ นี่แหละขอใหจําไวใหดีวา เมื่อใดมันมีอวิชชาเขามาเกีย่ วของกับการสัมผัสของมนุษยเรา ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางอะไรก็ตาม มันจะเกิดสัมผัสภายในซึง่ เปนเรื่องของกิเลส ยึดถือเอาความหมายแหงเวทนานั้นๆ
แลวมันก็สรางชาติ สรางอัตภาพ สรางการเกิดใหม สรางตัวกู สรางอะไรขึ้นมาที่นั่น เดี๋ยวนั้นทันที แลวแตจะเรียกอยางไหน นี่
เรียกวาตัวเราในทุกความหมาย แตที่แทก็คือ อิทัปปจจยตา” (พุทธทาสภิกขุ,2549:87)
จากหลักธรรมขอนี้ที่พอถือคําสอนของพระพุทธศาสนาและคําอธิบายขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งโดย
แกนแทแลวคือจริยศาสตรที่ไมเปลี่ยนแปลงถือเปนเนื้อหาทางนิติศาสตรได เพราะกลาวถึงกฎเกณฑทั่วไป แตที่เหนือกวา
นิติศาสตรธรรมดาเนื่องจากวากฎเกณฑที่มีกลาวถึงในนิติศาสตรนั้นยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่ความเปนจริง
ตางๆ ที่ไดมีกลาวไวเปลี่ยนไปตามความสามารถของปญญามนุษยที่จะคนพบหลักความจริงตางๆ ไดในระดับที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น แตเนื้อหาของสัจธรรมที่มีในคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น เปนความเปนจริงที่ไมมีการเปลีย่ นแปลงแลวและจะคงอยู
ตลอดไป และสัจธรรมที่เกี่ยวกับจริยศาสตรซึ่งพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงเชิงอภิปรัชญาคือหลักคําสอนในเรื่องปฏิจจสมุปบาท
โดยมีหลักของอริยสัจสีเ่ ปนพื้นฐานอยูเบื้องหลัง โดยบงบอกถึงบอเกิดหลักของผลตางๆคือนามขันธ (พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺ
โต) 2543 : 31)
กลาวโดยสรุปแลว คําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางของจริยศาสตรที่วางพื้นฐานอยูบนสัจธรรมทั้งในระดับ
บุคคลและระดับสรรพสิ่งซึ่งคงที่ไมเปลีย่ นแปลง ภายใตหลักการของธรรมชาติที่เกี่ยวของกันระหวางเหตุและผล โดยกิจกรรม
เชิงจริยศาสตรทางพระพุทธศาสนามีรูปแบบของผลรองรับอยางชัดเจนและไมเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของชนิดของการ
กระทํานั้น ไมวาจะเปนการกระทําที่ดียอมสงผลดีเสมอ ขณะที่การกระทําที่เลว ยอมสงผลรายเสมอเชนเดียวกัน
หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาในฐานะหลักแหงการปฏิบัติ
จากหลักการของพุทธจริยศาสตรที่กลาวมาแลววาเปนหลักการที่กําหนดวิธีการและผลของการกระทําซึ่งแตละ
ปจเจกบุคคลตองกระทําเองจึงจะไดรับผลจากการกระทํานั้นโดยตรงและเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังนั้น เพื่อที่จะใหเขาถึงซึ่ง
เปาหมายของชีวิตที่ตนเองหมายไว จําเปนตองปฏิบัติดวยตนเองและนี้คือ อัตลักษณของพระพุทธศาสนา และพระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดยืนยันวาคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาเปนหลักการแหงการกระทําของปจเจกบุคคลตาม
แบบอยางที่เกิดจากพระองคเอง ดังที่มีบันทึกไววา
“ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา (กรรมวาท และกิริยาวาท) เปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม ไมใช
ศาสนาแหงการออนวอนปรารถนาหรือศาสนาแหงความหวงหวังกังวล การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจาทรงมุงผลในทาง
ปฏิบัติใหทุกคนจัดการกับชีวิตที่เปนอยูจริงๆ ในโลกนี้และเริ่มแตบัดนี้ ความรูในหลักที่วา มัชเฌนธรรมเทศนาก็ดี การประพฤติ
ตามมรรคาที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทาก็ดี เปนสิ่งที่ทุกคนไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยางใด สามารถเขาใจและนํามาใช
ใหเปนประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและระดับชีวิตนั้น” (พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโฺ ต) 2543 : 6)
อันเปนการกลาวย้ําถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาวาเปนคําสอนที่บรรจุเรื่องนิติศาสตรแหงชีวิตที่จะตองมีการปฏิบัติอยาง
จริงจังซึ่งการแลกเปลี่ยนทางสินทรัพยแบบนิติศาสตรทางโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งหากพิจารณาตามแนวของวัตถุนิยมเชิงอรรถ
ประโยชนก็จะไมกอใหเกิดผลอันใด ดังนั้น เนื้อหาของคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในพระไตรปฎกจึงประกอบ
ไปดวยกฎเกณฑที่หลากหลายที่ประกอบไปดวยเนื้อหาแหงสัจธรรมที่นําเสนอใหบุคคลทั้งหลายไดพิจารณาเลือกเพื่อที่จะ
ปฏิ บั ติ ต ามความต องการของตนด ว ยความมั่ น ใจ อย า งไรก็ ต าม ประเด็น หนึ่ ง ที่ ผู ปฏิ บั ติ ต อ งสํ า นึ ก อยูเ สมอคื อ เขาต อ ง
ดําเนินการดวยตัวเองและดวยความรูแจงเห็นจริงดวยตัวเองซึ่งจําเปนตองมีการฝกฝนตนเองใหสามารถรูแจงเห็นจริงจน
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สามารถดํารงชีวิตอยูในสภาวะแหงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางไมยึดติดจนกระทั่ง สภาวะแหงรูปของความเปนคนของตน
หมดอายุขัยไปตามสภาพ
อีกประการหนึ่ง ความเปนนิติศาสตรของเนื้อหาคําสอนในพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาเชิงจริยะเปนประเด็นที่
ยอมรับไดในกรณีที่หลักการตางๆ ของพระพุทธศาสนาลวนเต็มไปดวยหลักเกณฑแหงการปฏิบตั ซิ ึ่งดูเหมือนวาจะคลายกับ
นิติศาสตรที่ตองมีคดีความตางๆเกิดขึ้น เนื่องจากวาหลักนิติศาสตรทางโลก ยังไมไดมีขออางอิงของการวินิจฉัยที่แนนอน แต
หลักการที่อางถึงนั้นเปนบทบัญญัติที่มนุษยเปนผูกําหนดขึ้นเองเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาเทาที่จะสามารถทําได ดังนั้น ปญหา
ตางๆจึงเกิดขึ้นอยูเ สมอในแตละชวงแหงประวัติศาสตรของการเปนมนุษยชาติ ขณะที่พุทธจริยศาสตรมีขออางที่แนนอนเพราะ
เปนหลักของสัจธรรมในทุกระดับของการวินิจฉัยที่อางถึงหลักธรรมชาติของแตละสิ่งแตละอยาง
สวนเนื้อหาของกฎเกณฑ
ตางๆ ที่มีนําเสนอในพระไตรปฎก เปนการนําเสนอแนวทางในการที่ผูปฏิบัติควรจัดสภาพของตนเองใหเขากับกฎของสัจธรรม
ตางๆ เหลานั้น โดยวิธีการที่จะสามารถทําไดก็คือการดําเนินชีวิตตามแนวทางของไตรสิกขาเทานั้น เพื่อจะไดขจัดความไมรซู ึ่ง
แนวทางแหงการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติเหลานั้นใหออกไปจนหมดสิ้น ดังนั้นหลักธรรมซึ่งสามารถนับไววาเปนนิติศาสตร
ทางธรรมนี้จึงคงอยูถาวรโดยไมเปลี่ยนแปลง
อยางไรก็ตาม เพราะความไมรูถึงสัจธรรมแหงธรรมชาติของสิ่งตางๆ ในโลกยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง เนื่องจากกรอบ
ของนิติศาสตรทางโลกครอบงําผูคนทั้งหลายอยู จึงทําใหปญหาตางๆ ที่เปนสาเหตุแหงทุกขยังคงมีอยูตอไป แมวาคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะไดรับการศึกษาและนอมรับมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยูกต็ าม ดังจะเห็นไดในสภาพ
ของสังคมไทยปจจุบัน
หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทย
เปนที่ยอมรับกันวาสังคมไทยเปนสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางออม แต
ปญหาสังคมมากมายก็ยังคงมีอยู อันเปนหลักฐานที่บงชี้ชัดวา หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาอาจมีปญหาในบางแงใน
เรื่องของการนํามาปฏิบัติ แตนั้นปญหาก็อาจจะไมไดเกิดจากหลักนิติศาสตรแนวตามพระพุทธศาสนาจริงๆ แตปญหาอาจจะ
เกิดจากตัวผูปฏิบัติหรือไม จีงอยากนําเสนอปรากฏการณของความลมเหลวแหงนิติศาสตรท้ังแนวพระพุทธศาสนาและแนว
สังคมโลกโดยทั่วไปเพราะจะไดนําเสนอปญหาที่เปนเชิงนิติจริยศาสตรตอสังคมไทยมาเปนเวลานานกับปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ปรากฏการณในสังคมไทยปจจุบัน และเปนขอถกเถียงกันอยางไมสิ้นสุดวากฎเกณฑที่จะนํามาตัดสินนั้นควรใชกฎเกณฑอะไร
เพราะนั้นมันจะเปนคําตอบตอคําถามวาหลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาที่แทจริงจะมีทาทีตอเรื่องนี้อยางไร
ขอยกเอาปรากฏการณแหงความไมชัดเจนของนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาในปจจุบันของสังคมไทยที่เห็นไดชัดเจนมา
วิเคราะหใหเปนแบบอยางสักหนึ่งกรณี คือกรณีการลงโทษประหารชีวิตที่ยังคงมีอยูในการนํานิติศาสตรทางโลกมาใชในสังคม
โดยยังถือเปนการลงโทษที่ยอมรับไดในบางอารยประเทศในปจจุบันนี้ เพราะใชหลักการวินิจฉัยทางนิติศาสตรที่กําหนดไววา
การประหารชีวิตเปนการมอบความยุติธรรมใหกับอีกฝายหนึ่งที่ถูกกระทํา (ไชยยศ วรนันทศิริ,2537:119-128) โดยการมอบ
ความยุติธรรมนั้นกระทําผานมาตรการของการลงโทษหากมีการทําผิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตหากพิจารณาตามขอเท็จจริง
แหงปรากฏการณโดยทั่วไปก็เกิดประเด็นคําถามขึ้นมาวา การตัดสินประหารชีวิตเปนการลงโทษที่ควรกระทําหรือไม เพราะ
ชีวิตของผูถูกประหารโดยธรรมชาติแลวยอมเปนสมบัติเจาของชีวิตนั้น และคนอื่นไมสามารถเขาไปครอบครองหรือทําลายได
นอกจากความเปนไปตามธรรมชาติ แตการประหารชีวิตเปนการลงโทษที่ทําใหชีวิตของผูถูกประหารตองดับสิ้นไปแบบไม
เปนไปตามธรรมชาติ เพราะไมวาจะเปนการตัดศีรษะดวยดาบ การแขวนคอ การยิงเปาดวยปน หรือการฉีดยาพิษ(ประจวบ
เปยมมีสมบูรณ,2543:18) ลวนเปนการกระทําที่เกิดจากการดําเนินการของมนุษยที่ขัดแยงกับความเปนธรรมชาติของชีวิต
ของมนุษย โดยอางถึงการแสดงออกถึงความยุติธรรม ยิ่งกวานั้น หากพิจารณาในบริบทของหลักรัฐศาสตรไทยตามมาตรา 2630 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา 28 ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพ.ศ. 2560 แลว พบวา
การประหารชีวิตเปนการกระทําที่ผิดรัฐธรรมนูญ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอน 40 ก : 8) หากพิจารณาโดยเนื้อความ แม
จะถือวาเปนการลงโทษ ซึ่งจะอยูในกรอบของการชดเชยแบบแกแคน การยับยั้งและขมขู การตักเตือนเพื่อปรับเปลี่ยน
ผูกระทําความผิดใหมุงสูการกระทําที่ดี และการหยุดยั้งการทําผิดซ้ําก็ตาม เพราะเปนการอางอิงที่ไมสมเหตุสมผลหรือเปนการ
อางอิงเหตุผลแบบบกพรองในรูปแบบที่สรุปเกินขออาง หรือเนื้อหาของขอสรุปไมไดมาจากขออาง เนื่องจากวา การประหาร
ชีวิตไมไดอยูในกรอบของเปาหมายแหงการลงโทษ ยิ่งกวานั้นยังถือวาเปนการกระทําที่เกินกวาเหตุอีกดวย เพราะการกระทํา
ของผูถูกประหารชีวิตตอผูเสียหาย เกิดขึ้นกอนเวลาที่จะมีการประหารชีวิต จึงไมสามารถยอมรับไดวา การประหารชีวิตของ
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ผูกระทําผิดเปนการชดเชยความผิดที่ยุติธรรม แตการพิจารณาของมนุษยเทานั้นกอใหเกิดมูลคาแหงความยุติธรรม (ประดับ
ดวง ดุลยปวีณ ศรีสวาสดิ์,2548 :44)
หากใช ขอ อ า งที่ วา การประหารชีวิ ต เป น การแสดงตั ว อย างของการลงโทษเพื่ อ ให คนอื่ น ๆ ในสั ง คมเกิ ด ความ
หวาดกลัวเพื่อจะไดไมกระทําผิดอีกและผูกระทําผิดเกิดความหวาดกลัวหรือสํานึกผิด ก็เปนการใชการทําลายชีวิตของคนอื่น
เพื่อเปนเพียงตัวอยางใหคนอื่นหวาดกลัว อันเปนการแสดงออกซึ่งความไมเทาเทียมกันในการใหความสําคัญแกชีวิตของมนุษย
ในเชิง พุทธจริยศาสตร ยิ่งกวานั้น เปาหมายของการลงโทษที่มุงใหผูกระทําผิดปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นไมสามารถเปนไปไดเลย
จากการรับโทษประหารชีวิต เพราะผลจากการประหารชีวิตนั้น ผูกระทําผิดไมสามารถมีโอกาสปรับเปลี่ยน หรือแกไขตนเองได
อีกตอไปแลว เนื่องจากวาเขาไดสิ้นชีวิตไปแลวไมมีโอกาสกลับมาแกตัวหรือถูกเยียวยาความประพฤติใดๆใหกลับมาไดเลย
ยิ่งกวานั้น ในบริบทของสังคมไทยที่ยังคงไวซึ่งกฎหมายลงโทษประหารชีวิตแมวาคนสวนใหญของสังคมนับถือพระพุทธศาสนา
แลยอมรับเอาศีลขอที่หนึ่งมาไวปฏิบัติในฐานะที่เปนพุทธบริษัทคือขอที่วาดวย ปาณาติบาต ซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาบทบัญญัติที่
เรียกวา ศีล 5 ที่เปนกฎเกณฑในการใชบังคับสังคมของชาวพุทธซึ่งบัญญัติไวมีคํากลาวสมาทานวา
ปาณาติ ป าตา
เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ นัน้ มีคําแปลวา(ขาพเจา ) ขอสมาทาน (รับเอา) สิกขาบท (ที่กลาวถึงเรื่อง) การงดเวนจากการ
กระทําใหชีวิตสัตวใหตกลวงไป (หรือการฆาสัตวหรือ ทําลายชีวิต) นั้นเองก็จะทําใหเห็นความไมลงตัวของนิติศาสตรตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิง
แตเมื่อมองอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นวาวา สังคมไทยในอดีตและปจจุบนั ยังปลอยใหมีการทําลายชีวิตมนุษยอยางถูกตอง
ตามกฎหมายและสนับสนุนอีกดวย แมปจจุบันจะมีการงดการลงโทษแบบนี้ไวกอนแตก็ยังคงโทษไวอยูและก็พรอมที่จะนํามา
ปฏิบัติอีก และมีนักวิชาการและบุคคลผูเ กี่ยวของไดสรุปผลการการวิจัยเกี่ยวกับโทษการประหารชีวติ ที่สวนมากลวนเห็นดวย
กับการประหารชีวิตวา เปนการลงโทษอยางยุติธรรมดวยความเมตตาที่ยังจําเปนตอสังคมไทย ซึ่งมีความเห็นวา การกระทํา
เชนนี้หากเปนสิ่งที่สังคมไทยและคนที่นับถือพระพุทธศาสนายอมรับไดก็เปนเรื่องที่ทําได(ตัดสินตามเกณฑสมั พัทธนิยมมากกวา
แบบสัมบูรณนิยมที่มีความชัดเจนวาสิ่งไหนขัดกับความถูกตองและควรทางศีลธรรม) แตเกณฑการตัดสินทางพุทธจริยศาสตร
นั้นยอมมีน้ําหนักแหงความผิดถูกตางกัน ตามเจตนาของผูกระทําและคุณคาของผูที่ถูกกระทํา โดยมีขออางอิงที่หลักแหง
ผลประโยชนของมวลชนสวนใหญ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การวินิจฉัยเรื่องความยุติธรรมในสังคมควรแยกพิจารณาเชิงปฏิบัติ
ระหวางการเมือง กฎหมายและศาสนา โดยที่เห็นความเปนไปไดของประโยชนของคน สวนใหญ มากกวาคุณคาโดยธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษยแตละคนซึ่งเมื่อมีการพิจารณาโดยสัจธรรมแลว คุณคาแหงชีวิตของแตละคน (ปรีชา ชางขวัญยืน,2549:84)
ควรเปนเรื่องสําคัญทีส่ ามารถยกระดับการพิจารณาในกรอบของคุณธรรมมากกวาหลักการทางกฎหมายและรัฐศาสตร เพราะ
คนเราตองการมีชีวิตที่ยืนยาวมากที่สุดเทาที่จะทําได ยิ่งกวานั้น การลงโทษประหารชีวิตเปนการทําที่ไมสอดคลองกับความ
ยุติธรรมอยางแทจริง
จากการวิเคราะหและการวินิจฉัยที่เห็นประโยชนของคนสวนใหญโดยใชชีวิตของคนคนหนึ่งทําการแลกเปลี่ยนกับอีก
คนหนึ่งหรือหลายๆคนเชนนี้เพราะใหเปนไปตามกฎเกณฑของสังคมที่บัญญัติกันขึ้นมาใชในสังคม นอกจากจะไมยึดถือตาม
ความตั้งใจอันเปนการกลาวเท็จและปฏิบัติขัดตอคําสอนของศาสนาซึ่งเปนการดําเนินตามหลักของธรรมชาติแลว ยังเปนการ
กอกรรมที่ผูมีสวนในการตัดสินประหารชีวิตนั้นตองไดรบั ตามกฎแหงกรรม ซึ่งสงผลขัดตอการกาวเขาสูเสนทางแหงความดีหรือ
พระนิพพานอยางปฏิเสธไมได เนื่องจากวาไดกระทําผิดศีลขอที่หนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออมและผลของการทําผิดนี้ยอมนําสู
ผลกรรมที่ผูกระทําตองไดรับ นอกจากนั้น ยังนําไปสูการขัดแยงกับธรรมชาติของคนที่ตองชวยกันรักษาชีวิตทั้งของตนเองและ
ผูอื่นไวใหยืนยาวที่สุดเทาที่จะทําได
สรุป

เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบันนี้ก็คือ ปญหาของเรื่องการอยูรวมกันในสังคมของมนุษย ซึ่งนั่น
หมายถึงปญหาที่เกิดจากมนุษยกับหลักการที่มนุษยสรางขึ้นมาหรือที่เรียกวากฎหมายหรือบรรทัดฐานตางๆที่พวกเขาสรางมัน
ขึ้นมาเพื่อความสุข สงบเรียบรอยของพวกเขาเอง ปญหาจึงมีอยูวา สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากตัวมนุษยเองหรือเกิดจาก
หลักการที่สรางขึ้น บทความนี้ไดหลอมรวมเอาหลักพระพุทธศาสนากับหลักนิติศาสตรที่มีอยูในโลกมาชี้ใหเห็น ถึงแมวาการให
คําตอบตอปญหานั้นจะไมไดครอบคลุมทั้งหมดแตก็ไดเทียบเคียงจากเหตุการณบางเหตุการณที่ยกขึ้นมาเพื่ออธิบายใหเห็นวา
ทาทีตอพระพุทธศาสนากับนิติศาสตรมีตอกันอยางไร แมวาสมมติฐานของปญหาจะอยูที่วา คนหรือหลักการมีปญหา แต
คําตอบก็พอจะมีใหบางแลว อยางไรก็ตามแตสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพยายามแสวงหา สิ่งนั้นคือความยุติธรรม ที่ไดนํามากลาวก็เพื่อ

316

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

337

ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของการใชกฎเกณฑของผูคนในสังคม แตความยุติธรรมที่ทุกคนใหคําจํากัดความอาจจะไมใชความ
ยุติธรรมที่แทจริง เพราะความยุติธรรมที่เรียกรองหาอยูนั้นเปนเพียงแคความยุติธรรมที่คนกลุมใดกลุมหนึ่งกําหนดขึ้นมาโดย
อาศัยหลักการทางนิติศาสตร แลวเรียกวาความยุติธรรมนั้นเอง
บทความนี้จึงเปนการกลาวถึงนิติศาสตรที่มนุษยในโลกใชเปนหลักการในการใชชีวิตอยูรวมกันดวยความยุติธรรม ซึ่ง
หากตรงตามความหมายของคําที่คิดขึ้นมาใชนั้น คนที่ใชมันตองเขาถึงธรรมชาติของแตละสิ่งแตละอยางอยางแทจริงดังที่
นักปราชญหลายสมัยไมวาในยุคกอนๆของตะวันตกหรือตะวันออกไดนําเสนอไว แตหลักการนี้ไดถูกบิดเบือนใหคงไวในกรอบ
ของความเปนเหตุเปนผลตามหลักวิชาการที่มนุษยสรางขึ้นมา โดยไมสามารถเขาถึงธรรมชาติของแตละสิ่งแตละอยางได
เพราะถูกปดกั้นดวยการยึดติดอยูที่หลักวิชาการเชิงประจักษที่แยกแยะทางโลกออกจากทางธรรมเพราะสัจธรรมแหงธรรมชาติ
ที่ทางธรรมนํา เสนอนั้ นหลักวิ ชาการเชิงประจักษ ไมสามารถพิสู จนได ดังที่โลกสมัย กลางและสมัย ปจจุบัน ไดประสบ จึ ง
กอใหเกิดปญหาในแงมุมตางๆได
อยางไรก็ตาม มนุษยซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งธรรมชาติของโลกนี้ จําเปนตองดําเนินชีวิตในธรรมชาติของโลกนี้จึงจะไดพบกับ
ความสุขอันแทจริง และแนวทางที่จะพบกับความสุขอันแทจริงไดนั้นจําเปนตองอยูในธรรมชาติ ซึ่งมนุษยจะอยูในธรรมชาติ
อยางมีความสุขในธรรมชาติไดนั้นตองรูจักสัจธรรมของธรรมชาติอยางแทจริง และวิธีการที่จะรูธรรมชาติที่แทจริงไดจําเปนตอง
ใชหลักการและแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งแมวาจะมีขอจํากัดทางกายภาพอยูที่คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา แตความจริงแลวคําสอนเรื่องสัจธรรมนี้เปนเนื้อหาที่อธิบายสภาวะธรรมชาติโดยไรขีดจํากัดทางกายภาพในบริบทของมัน
ดังนั้น คําสอนของพระพุทธศาสนากับเนื้อหาของนิติศาสตรจึงควรเปนเรื่องเดียวกันนั่นคือการนําเสนอหลักเกณฑในการ
กอใหเกิดความเขาใจในสัจธรรมตามธรรมชาติของสิ่งตางๆ เพื่อมนุษยจะไดปรับตนเองใหเขากับธรรมชาติของตนเองและสิ่ง
อื่นๆ เพื่อผดุงไวซึ่งความยุติธรรมอยางแทจริง โดยปรับปรุงนิติศาสตรทางโลกใหเขาถึงนิติศาสตรทางธรรมอยางถูกตองนั้นเอง
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การละเลนของหลวงแทงวิไสย : มุมมองดานที่มาจากวิธกี ารละเลน “ไทย มลายู และจีน”
Taengwisai Royal Traditional Performance : Perspectives on its Origin through
Thai, Melayu and Chinese Performance Methods
สัมพันธ สุวรรณเลิศ
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาดานที่มาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยโดยวิธีการรวบรวมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาดานที่มา และศึกษาดานรูปแบบวิธีการละเลนเพื่อใหไดคําตอบวาการละเลนนี้มีที่มาจากที่ใด ผลการศึกษาดานที่มาของ
การละเลนของหลวงแทงวิไสยจากการรวบรวมเอกสารตางๆ พบแนวคิดสําคัญ ๒ ประการคือ ๑) เชื่อวาการละเลนแทงวิไสยมีที่มาจาก
มลายูโดยสันนิษฐานจากคําวา “วิไสย” ในชื่อการละเลนมีที่มาจากคําวา “ปไส” ที่แปลวาโลในภาษามลายู โดยผูที่เสนอแนวความคิดนี้
คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งแนวความคิดนี้ไดรับการยอมรับกันสืบมาจนถึงปจจุบัน ๒) มีความเห็นวาการละเลนแทงวิ
ไสยอาจไมใชการละเลนที่มาจากมลายูโดยแสดงเหตุผลวา ไมพบการละเลนใดที่มีลักษณะคลายการละเลนแทงวิไสยในมลายูเลย และ
การละเลนชนิดนี้พบวามีการเลียนแบบเซี่ยวกางซึ่งไมคอยพบในมลายู ผูที่เสนอแนวความคิดนี้คือสมเด็จฯ เจาฟา กรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ สวนผลการศึกษาดานที่มาโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลน โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารหลักฐานที่รวบรวมตาม
วัตถุประสงคที่ ๑ พบวาการละเลนแทงวิไสยนี้นาจะมีตนทางความคิดที่นํามาใชสรางสรรคการละเลนจากวัฒนธรรมและความเชื่อของ
จีนมากกวามลายู ทั้งนี้เพราะรูปแบบการแตงกายของผูละเลนที่มีเคาศิลปะจีนผสมไทย และการใหผูเลนจําลองตนเองเปนเทพอารักษ
อยางจีนที่เรียกวาเซี่ยวกาง
คําสําคัญ : การละเลนหลวงแทงวิไสย, ที่มา, 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

การละเล น เป น กิ จกรรมที่ ทั้ ง ผูเ ล น และผู รว มการละเล น ต างก็ มี วัต ถุ ป ระสงคอื่ น ๆ ร ว มกัน ที่ ม ากกว าความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การละเลนเพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง หรือความอุดมสมบูรณ ดังนั้นการละเลนจึงมักจะเขาไป
เกี่ยวของการพิธีกรรมตามระบบความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ (สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๐ : (๑๘) )
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การละเล น เพื่ อ ประกอบในพิ ธี ก รรมหรื อ กึ่ ง พิ ธี ก รรมนี้ พ บได ทุ ก ระดั บ ชั้ น ของสั ง คมตั้ ง แต สั ง คมชาวบ า น เช น
การละเลนนางดง ในชวงตรุษสงกรานตซึ่งเชื่อวาการละเลนนี้จะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ หรือในราชสํานักก็พบวามี
การละเลนในกลุมที่เรียกวาการละเลนของหลวง ซึ่งเปนการละเลนประกอบในพิธีกรรมเชนกัน
การละเลนของหลวง คือ มหรสพที่เลนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงซึ่งแสดงในพระราชพิธีตาง ๆ อาจเปนการแสดง
หนาที่นั่งในเขตพระราชฐาน หรือแสดงนอกเขตพระราชฐานก็ได (ราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน : เขาถึงเมื่อ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๑ ) การละเลนของหลวงพบหลักฐานวามีที่มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีทั้งสิ้น ๕ อยางคือ โมงครุม กุลาตีไม ระเบ็ง
กระอั้วแทงควาย และแทงวิไสย
การละเลนของหลวงใชเลนแตเฉพาะในการพิธีหรือพระราชพิธีสําคัญอันถือวาเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เชนพระราชพิธี
โสกันต พิธีสมโภชพระพุทธรูปสําคัญ เปนตน ซึ่งมักจะมีการละเลนเปนชุดๆ ไดแก โมงครุม กุลาตีไม ระเบ็ง กระอั้วแทงควาย และ
แทงวิไสย จากการรวบรวมขอมูลพบวา โดยปกติแลวในการสมโภชการพระราชพิธีมักจะจัดใหมีการละเลนหลวงทั้ง ๓ อยาง
อันไดแก โมงครุม กุลาตีไม และระเบ็งอยูเสมอ สวนกระอั้วแทงควาย และการเลนแทงวิไสย จะจัดใหมีเปนคราวๆ ไป
การละเลนของหลวงทั้ง ๕ อยางนี้มีที่มาจากตางชาติ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีความเห็นวา “ก็
คิดเห็นขึ้นวาการเหลานี้ พวกประเทศราชหรือพวกชาวตางชาติท่ีเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารคงจัดมาชวยงาน” (สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ๒๕๕๒ : ๑๗๒) โดยทรงสันนิษฐานวา
การละเลนโมงครุม กุลาตีไม และระเบ็งนั้นนาจะรับมาจากอินเดียใต โดยเฉพาะการละเลนกุลาตีไม มีลักษณะคลายกับ
การละเลนของอินเดียใตที่เรียกวา “ศิราษมัณฑละ” (เรื่องเดียวกัน : ๑๘๙) สวนกระอั้วแทงควายทรงสันนิษฐานวานาจะเปน
การละเลนที่รบั มาจากเมืองทวาย โดยวินิจฉัยจากชื่อการละเลน คําวา “กระอั้ว”ซึ่งเปนภาษาทวาย (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๘ –
๑๗๙) และการละเลนแทงวิไสยมีที่มาจากมลายูโดยทรงวินิจฉัยจากชื่อการละเลนเชนกัน (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๓)
ปจจุบันการละเลนของหลวงทั้ง ๔ อยางไดแก โมงครุม กุลาตีไม ระเบ็ง และกระอั้วแทงควาย ยังคงมีการสืบทอด
ลักษณะและวิธีการแสดงอยู แตการละเลนแทงวิไสยไดขาดการสืบการลักษณะและวิธีการแสดงแบบเดิม แมภายหลังจะมีการ
ฟนฟูใหมีการละเลนของหลวงอยางนี้ขึ้นมาใหมแตก็เปนการฟนฟูโดยอาศัยหลักฐานจากเอกสารและการสันนิษฐานถึงกระบวน
ทาที่ใชในการละเลนโดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปและดนตรีไทย
หลักฐานการละเลนแทงวิไสยที่เกาแกที่สุดนั้นพบในตําราโคลง ซึ่งไดคัดเลือกโคลงดั้นบทหนึ่งซึ่งเชื่อวาเปนโคลงดั้น
สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื้อหากลาวถึงการละเลนแทงวิไสยความวา
“จรีกางหมหอกเลื่อง
สองประยุธยืนยัน
นางอั้วเพงผัวเอน
สองประจันมือจอง

แทงเขน
ยองแยง
ควายเสี่ยว
จอแทง”
(เรื่องเดียวกัน : ๑๗๑)

หากยึดตามคําวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ วาโคลงบทนี้เปนโคลงครั้งกรุงศรีอยุธยานั้นก็เปนที่
แนชัดวา การละเลนแทงวิไสยนาจะมีกําเนิดอยางชาสุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพียงแตไมอาจระบุไดวาในรัชกาลใด
การละเลนแทงวิไสยปรากฏหลักฐานชัดเจนครั้งแรกในสมัยกรุงธนบุรี ในเหตุการณที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษขึ้นไปรับพระแกวมรกตแลวสมโภช ณ ทาเจาสนุก เมือง
สระบุรี ดังปรากฏในหมายรับสั่งพระเจากรุงธนบุรี ความวา “ครั้น ณ วันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๖ ตั้งการสมโภช ใหมีเครื่อง
เลนโขนหนังรํา... ใหพระราชทานเบี้ยเลี้ยงเปนเงินใหเกณฑเครื่องเลน...สิริวิไสย ๒ คนๆ ละ ๑ บาท วันละ ๒ ...บาท” (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๓ : ๓๗)
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ตอมาในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรก็ยังปรากฏวามีการละเลนแทงวิไสยอยูเปนระยะ ดังปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง
วรรณคดีเรื่องนางนพมาศ * กลาวถึงพระราชพิธีไพศาลข จรดพระนังคัล ที่มีมหรสพสมโภชในพระราชพิธีดังกลาว ความวา
“ครั้นถึงเดือน ๖ เปนการนักขัตฤกษในพระราชพิธีไพศาข จรดพระนังคัล...อันวาชาวพนักงานก็เลนการมหรสพพระเบง ระบํา
โหมงครุม หกคะเมน ไตลวด ลอดบวง รําแพน แทงวิไสย ไกปา ชาหงส รายรอบที่ปริมณฑล...” (กรมศิลปากร, ๒๕๒๘ : ๓๐๖๓๐๗) นอกจากนี้ในสมั ยพระบาทสมเด็ จพระจอมเกลาเจาอยูหั ว (รัชกาลที่ ๔) ยังพบหลักฐานที่ทรงโปรดเกล าฯ ให มี
การละเลนแทงวิไสยในการสมโภชพระราชพิธีตางๆ เชน พระราชพิธีโสกันต สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณ
(เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค), ๒๕๐๗ : ๑๗๕)และการสมโภชพระพุทธบุษยรัตน จักรพรรดิพิมลมณีมัย (เรื่องเดียวกัน :
๑๒๓) เปนตน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) ปรากฏวามีการละเลนแทงวิไสยอยูบอยครั้ ง
กลาวคือ พบในโคลงดั้นโสกันต ซึ่งเปนพระราชนิพนธที่ทรงขึ้นขณะที่พระองคทรงมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา เนื้อความ
บรรยายพระราชพิธีโสกันตของบรรดาพระเจานองยาเธอ และพระเจานองนางเธอ ซึ่งในโคลงดั้นโสกันตไดกลาวถึงการละเลน
แทงวิไสยไวดว ย ความวา
“แทงวิสัยใสเสื้อเชน
ซยวกาง
สรวมเทริดผอมโยเซ
หนวดเลื้อย
ถือดาบโลทาทาง
ซองแซง
หนึ่งเทิดทวนฟอนเฟอน
ฟาดฟาย
ตางแทงตางปองปด
กันสอง
ยางเหยาเยื้องซุยซาย
เหยาะเตน
พิณพาทยผูกทํานอง
เตงเตง เตงแฮ
หมายมาดมุงเขมนเขน
แนกัน”
(พระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลาเจาอยูหัว, ๒๔๖๕ : ๑๑)
1

การละเลนแทงวิไสยในพระราชพิธีโสกันตสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้นาจะมีสืบทอดมาจนถึงชวงที่พระเจาลูกยาเธอ พระเจา
ลูกเธอในรัชกาลที่ ๕ มีพระชนมายุครบโสกันต เชน การละเลนแทงวิไสยในการพระราชพิธีโสกันตพระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจาศรีวิไลยลักษณฯ กรมขุนสุพรรณภาควดี เปนตน นอกจากนี้ยังพบหลักฐานวาทรงโปรดฯ ใหมีการละเลนสมโภชใน
การพระราชพิธีสําคัญตางๆ เชน พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อ พ ๒๕๒๗ ,กรมศิลปากร) ๒๔๕๐ศ..: ๒๘(
ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๖) เปนตนมา ก็ไมพบหลักฐานการละเลนแทงวิไสย
พบเพียงการละเลนของหลวงชนิดอื่นๆ เทานั้น
ปจจุบันการละเลนแทงวิไสยแบบเดิม ไดสูญหายไปแลว เหลือเพียงการแสดงแทงวิไสยที่สํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร สรางสรรคขึ้นใหมจากการสันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิประกอบกับหลักฐานที่ปรากฏในปจจุบัน
จากขอมูลหลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวกับการละเลนแทงวิไสย สามารถสรุปไดประการหนึ่งวา แมการละเลนแทงวิไสยจะ
เปนหนึ่งในการละเลนหลวงทั้งหาแตก็จะพบวาจะใชการละเลนชนิดนี้ในงานพระราชพิธีมงคลเทานั้น ซึ่งตางจากการละเลน
อื่นๆ เชน โมงครุม กุลาตีไม ที่พบวาจัดใหมีการละเลนทั้งในพระราชพิธีมงคลและอวมงคล
การละเลนแทงวิไสยเปนการละเลนขนาดสั้น ใชผูเลนชาย ๒ คน ตอมาไดเปลี่ยนเปนใชผูหญิงเลน สันนิษฐานวาที่
เปลี่ยนเปนผูหญิงเลนนั้น เพราะจัดใหละเลนในการพระราชพิธีโสกันตแหใน กลาวคืองานพระราชพิธีโสกันตที่จัดกระบวนแห
อยูแตในเขตพระราชฐานชั้นในที่มีแตสตรีและพระราชกุมารที่ยังไมไดเขาพิธีโสกันต โดยพระราชพิธีโสกันตแรกที่ใชผูหญิงเปน
ผูเลนแทงวิไสยคืองานโสกันตของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ เมื่อปมะเมีย พ.ศ.๒๔๓๑ ผูเลนที่เปนหญิงนี้สวน
ใหญเปนขาราชการฝายใน
เลนเปนแทงวิไสยทั้งสองคนจะ “แตงกายรุมรามคลายเซี่ยวกางเสื้อผาติดจะขาวหลัว ไมมีทองและไมมีสีฉูดฉาดใส
เคราใสเทริด” (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ๒๕๕๒ : หนา ๑๖๙)
*

วรรณคดีเรื่องนางนพมาศ หรือเรวดีนพมาศ หรือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ แตเดิมเชื่อวาเปนวรรณคดีสมัยสุโขทัย
ภายหลังนักวิชาการสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาวรรณคดีเรื่องนี้เปนวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
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และ “ดูแตงตัวตั้งใจจะใหเหมือนเซี่ยวกางทุกอยาง ใชเสื้อกางเกงสีขาว ติดกระดาษทองและกระดาษสีเปนลวดลาย” (เรื่อง
เดียวกัน : หนาเดียวกัน) กลาวโดยสรุปคือ ผูเลนแทงวิไสยทั้งสองคนจะแตงกายอยางเซี่ยวกาง ซึ่งก็คือเทพทวารบาลที่ไดรับ
อิทธิพลอยางศิลปะจีน ซึ่งเครื่องแตงกายนั้นทําจากผาสีขาวหลัว และใชกระดาษทองและกระดาษสีตัดปะติดเปนลวดลาย ผู
แสดงฝายหนึ่งจะดาบและโล อีกฝายจะถือทวน
วิธีการเลนผูแสดงจะรายรําอาวุธทําทาทางเปนการตอสูกัน แตจะไมจริงจังเหมือนการเลนกระบี่กระบอง โดยการ
รายรําอาวุธนั้นวงปพาทยจะบรรเลงเพลงหนาพาทยชื่อเพลงกลมประกอบการเลน ระยะเวลาในการเลนไมนานนัก โดยมักเลน
กอนการเสด็จพระราชดําเนิน หรือระหวางรอพระฤกษในการประกอบพิธี จะหยุดเมื่อมีการประกอบพระราชพิธี และแสดงอีก
ครั้งเมื่อประกอบพระราชพิธีเสร็จแลว
จากลักษณะการละเลนแทงวิไสยขางตนจะเห็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งวาผูเลนจะแตงตัวเลียนแบบเซี่ยวกางซึ่งเปน
เทพอารักษอยางจีน แตเมื่อพิจารณาดานที่มาของการละเลนนี้กลับพบวาสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีพระ
วินิจฉัยวา “แทงปไสของพวกมลายู” (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๓) ดวยเหตุนี้จึงนํามาสูขอคําถามวามลายูมิไดมีวัฒนธรรมหลักที่
ไดรับอิทธิพลจากจีนเหตุใดการละเลนที่ “พวกประเทศราชหรือพวกชาวตางชาติท่ีเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารคงจัดมา
ชวยงาน” จึงมิไดเลือกการละเลนที่แสดงออกถึงความเปนชนชาติของตนเองเขามาชวยงาน ดังนั้นผูศึกษาจึงไดรวบรวม
เอกสารที่กลาวถึงแนวคิดดานที่มาของการละเลนของหลวงแทงวิไสย
๒. แนวคิดดานที่มาของการละเลนแทงวิไสย
การรวบรวมแนวคิดดานที่มาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยพบวามี ๒ แนวคิดสําคัญ ดังนี้
๒.๑ แนวคิดที่เชื่อวาการละเลนของหลวงแทงวิไสยมีที่มาจากมลายู
แนวคิดนี้มีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนตนแนวคิด โดยทรงมีความเห็นและพระวินิจฉัย โตตอบ
เปนพระหัตถเลขาถึงสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ในชวงป พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยพระหัตถเลขาโตตอบไปมา
ระหวางสองพระองคตอมาไดรวบรวมเปนเอกสารชุดที่เรียกวา “สาสนสมเด็จ”
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีความเห็นเกี่ยวกับการละเลนของหลวงแทงวิไสยเกี่ยวกับดานที่มาวา
“...คิดเห็นขึ้นมาวาการเหลานี้ พวกประเทศราชหรือพวกชาวตางประเทศที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารคงจัดมาชวยงาน ...
๑.กุลาตีไม ของพวกแขกฮินดู ... ๔.แทงปไสของพวกมลายู” (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๓)
เหตุผลที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีพระวินิจฉัยวาการละเลนแทงวิไสยเปนของมลายูนั้น เพราะ
ทรงสันนิษฐานจากชื่อการละเลนโดยคําวา “วิไส” มาจากคําวา “ปไส” ซึ่งภาษามลายูแปลวาโล ดังที่ทรงมีพระหัตถเลขาดังนี้
“เรื่องแทงวิสัยนั้น หมอมฉันยังคิดออกตอไปอีก คําวา “วิสัย” ใชในที่นี้ไมไดความ ที่ถูกนาจะเปน
“ปไส” เห็นจะเปนภาษามลายูหมายความวา “โล” หมอมฉันเคยไดยินพระยาเทพประชุน (ปน) อานบัญชี
เครื่องราชบรรณาการประเทศราชมลายูกราบทูล มีปไสหวาย...”
(เรื่องเดียวกัน : ๑๗๐)
จากพระวินิจฉัยของพระองคในประเด็นนี้ นาจะสงผลตอความรับรูดานที่มาของการละเลนแทงวิไสยตอมาใน
ภายหลัง เพราะเอกสาร ตํารา และงานวิจัยในสมัยตอมาตางก็ระบุวา แทงวิไสยมีที่มาจากมลายูตามพระวินิจฉัยขางตน ดังจะ
ยกมาพอสังเขปดังนี้
อาภรณ มนตรีศาสตร และจาตุรงค มนตรีศาสตร (๒๕๑๗ : ๑๗๕) กลาววา “การเลนแทงวิไสยนี้มีมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา เปนการละเลนของชาวมลายูซึ่งเปนประเทศราช จัดมาชวยในงานพิธีสําคัญๆ ของไทย”
ผกามาศ จิรจารุภัทร (๒๕๔๓ : ๖๓) กลาววา “แทงวิไสยนาจะมาจากมลายู โดยพิจารณาจากรากศัพทคําวา “ปไส”
ซึ่งแปลวาโล และพิจารณาจากลักษณะการแสดงเปนรําอาวุธ ซึ่งในแถบมลายูหรือชวานั้นมีการรําอาวุธเกิดขึ้นมานานและมี
มากมาย เชน ระบําวิเรง ระบําหรีด เปนตน ระบําทั้งสองชุดนี้เปนชื่อเรียกระบําทวนของแถวชวามลายู ดังนั้นแทงวิไสยนาจะ
มาจากมลายูเชนกัน”
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แนวคิดดานที่มาของการละเลนแทงวิไสยในกลุมนี้เชื่อวา การละเลนของหลวงแทงวิไสยนาจะมีที่มาจากมลายู โดย
อาศัยขอสันนิษฐานจากชื่อการละเลนคําวา “วิไสย” ซึ่งนาจะมาจากจากคําวา “ปไส” ซึ่งแปลวาโลในภาษามลายู ซึ่งโลปไส
นั้นเปนโลทรงกลมที่ขดจากหวายเปนหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการจากประเทศราชมลายูที่ทูลเกลาฯ ถวายเขามา
แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งพิจารณาไดจากเอกสารตํารา และงานวิจัยในชั้นหลังที่ให
น้ําหนักเชื่อถือแนวคิดดานที่มาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยตามแนวคิดนี้
๒.๒ แนวคิดที่เชื่อวาการละเลนแทงวิไสยอาจไมใชการละเลนที่มาจากมลายู
แนวคิดนี้สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนตนแนวคิด กลาวคือ ในราวปพ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๖
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ดํารงตําแหนงเปนหัวหนากองศิลปวิทยา กรมศิลปากร ไดมีจดหมายไปกราบทูลขอ
พระราชทานพระกรุณาถามขอความรูตางๆ ตอสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ โดยจดหมายโตตอบไปมาชุดนี้
ภายหลังไดรวบรวมเผยแพรและเรียกเอกสารชุดนี้วา “บันทึกเรื่องความรูตางๆ” โดยในป พ.ศ. ๒๔๘๑ พระยาอนุมานราชธน
ไดกราบทูลถามขอความรูเกี่ยวกับการละเลนของหลวงอยางตางๆ เมื่อกลาวถึงที่มาของการละเลนของหลวงแทงวิไสย สมเด็จฯ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงมีพระหัตถเลขาตอบพระยาอนุมานราชธนในประเด็นนี้วา ทรงไมเห็นดวยกับแนวคิดของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดังปรากฏในพระหัตถเลขาความวา
“แทงวิสัย สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ทรงสันนิษฐานวาเปนของมลายูจัดมาเลนถวาย ดุจพวก
เมืองหลวงพระบางเอาสิงห กับและคนปามาเล นถวายเมื่อครั้งโสกันต กรมขุ นสุพรรณภาควดี แตทาง
สันนิษฐานนี้ฉันไมสู จึงไมไดเขียนบอกมาใหทานทราบ”
(สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และพระยาอนุมานราชธน, ๒๕๕๒ : ๙๔)
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงใหเหตุผลที่ทรงไมเห็นดวยกับแนวคิดของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพเปน ๒ เหตุผลสําคัญคือ ถามีความเห็นวาการละเลนของหลวงแทงวิไสยมีที่มาจากมลายูก็จะเปนการลากเอา
เซี่ยวกางนั้นกลายไปเปนของมลายูดวยซึ่งพระองคไมเคยสังเกตเห็นเซี่ยวกางในมลายู และเหตุผลที่สําคัญคือทรงไมเคยเห็น
การละเลนอยางนี้หรือที่คลายอยางนี้ในมลายูเลย ดังปรากฏความในพระหัตถเลขาตอบพระยาอนุมานราชธน ดังนี้
“...มีปไสของหัวเมืองมลายูสงเขามาเปนสวย ชื่อปไสชื่อคลายคําวิสัย ทั้งไดเคยเห็นเปนหวายขด
เปนแผนกลม มีหูถือขางหลังอยางเดียวกับเขน จึงคิดวาถาคําปไสนั้นจะกลายเปนวิสัยไปก็ควรอยางยิ่ง แต
จะเปนการเลนของมลายูที่ใชปไสมาแตเดิม หรือวาจะเปนการเลนของไทย เปนแตหยิบยืมปไสของมลายู
มาใชก็ไมทราบ ถาเปนการเลนของมลายู ก็ซ้ําจะมาลากเอาเขี้ยวกางไปเปนของมลายูเสียดวย ซึ่งไมเคย
สังเกตเห็นเลยวาเขี้ยวกางมีในประเทศมลายู แตอยางไรก็ดี นี่เปนการเดาที่เหลวแหลกทั้งนั้น ที่จริงตามที่
เห็นก็ไมมีปไส แมเปนการเลนของมลายูมาเดิม”
(เรื่องเดียวกัน : ๙๒ – ๙๓)
แนวคิดดานที่มาของการละเลนหลวงแทงวิไสยของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ แนวคิดนี้ไมเปนที่
แพรหลายนัก แตก็มีประเด็นที่นาสนใจใหพิจารณาตอไปวาแทจริงแลวการละเลนแทงวิไสยมีที่มาจากมลายูจริงหรือไม
๓. การศึกษาดานที่มาโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลน
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงมีความเห็นวา “...คิดเห็นขึ้นมาวาการเหลานี้ พวกประเทศราชหรือ
พวกชาวตางประเทศที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารคงจัดมาชวยงาน ” (สมเด็จฯ กรมพระดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ๒๕๕๒ : ๑๗๓) การละเลนของหลวงอยางตางๆ มีที่มาจากตางชาติจริง การพิจารณารูปแบบ
และวิธีการละเลนก็นาจะทําใหสามารถทราบที่มาของการละเลนได
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาปจจุบันการละเลนของหลวงแทงวิไสยแบบดั้งเดิมไดขาดการสืบทอด การละเลนแทง
วิไสยที่ปรากฏในปจจุบันเปนการละเลนที่ไดรับการฟนฟูโดยการสรางสรรคขึ้นโดยการอาศัยขอมูลจากหลักฐานตางๆ และขอ
สันนิษฐานถึงวิธีการเลนจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปและดนตรีไทย
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ภาพที่ ๑ การละเลนของหลวงแทงวิไสยซึ่งไดรับการฟนฟูขึ้นใหม โดยการศึกษาและคนควาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
สาขานาฏศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xqR3lD6JeL0 เขาถึงเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ดังนั้นในหัวขอนี้ผูศึกษาจะไดรวมรวมรูปแบบและวิธีการเลนจากเอกสารตางๆ ผลการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการเลนแทงวิไสยสามารถสรุปไดดังนี้
การละเลนแทงวิไสยเปนการละเลนขนาดสั้น ใชผูเลนชาย ๒ คน ตอมาไดเปลี่ยนเปนใชผูหญิงเลน สันนิษฐานวาที่
เปลี่ยนเปนผูหญิงเลนนั้น เพราะจัดใหละเลนในการพระราชพิธีโสกันตแหใน กลาวคืองานพระราชพิธีโสกันตที่จัดกระบวนแห
อยูแตในเขตพระราชฐานชั้นในที่มีแตสตรีและพระราชกุมารที่ยังไมไดเขาพิธีโสกันต โดยพระราชพิธีโสกันตแรกที่ใชผูหญิงเปน
ผูเลนแทงวิไสยคืองานโสกันตของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ เมื่อปมะเมีย พ.ศ.๒๔๓๑ ผูเลนที่เปนหญิงนี้สวน
ใหญเปนขาราชการฝายใน
ในดานการแตงกายผูเลนเปนแทงวิไสยทั้งสองคนจะ “แตงกายรุมรามคลายเซี่ยวกางเสื้อผาติดจะขาวหลัว ไมมีทอง
และไมมีสีฉูดฉาดใสเคราใสเทริด” (เรื่องเดียวกัน : ๑๖๙) และ “ดูแตงตัวตั้งใจจะใหเหมือนเซี่ยวกางทุกอยาง ใชเสื้อกางเกงสี
ขาว ติดกระดาษทองและกระดาษสีเปนลวดลาย” (เรื่องเดียวกัน : หนาเดียวกัน) ซึ่งลักษณะก็ตรงตามที่พรรณนาไวในโคลงดัน้
เรื่องโสกันต พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) ความวา
“แทงวิสัยใสเสื้อเชน
สรวมเทริดผอมโยเซ
ถือดาบโลทาทาง
หนึ่งเทิดทวนฟอนเฟอน

ซยวกาง
หนวดเลื้อย
ซองแซง
ฟาดฟาย
(พระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลาเจาอยูหัว, ๒๔๖๕ : ๑๑)
กลาวโดยสรุปคือ ผูเลนแทงวิไสยทั้งสองคนจะแตงกายอยางเซี่ยวกาง ซึ่งก็คือเทพทวารบาลที่ไดรับอิทธิพลอยาง
ศิลปะจีน ซึ่งเครือ่ งแตงกายนั้นทําจากผาสีขาวหลัว และใชกระดาษทองและกระดาษสีตัดปะติดเปนลวดลาย สวมเทริด ติด
หนวดเครายาว ผูแสดงฝายหนึ่งจะดาบและโล อีกฝายจะถือทวน
วิธีการเลนผูแสดงจะรายรําอาวุธทําทาทางเปนการตอสูกัน แตจะไมจริงจังเหมือนการเลนกระบี่กระบอง ดังปรากฏ
ความพรรณนาถึง วิธีการละเลนแทงวิไสยไวในโคลงดั้นเรื่อ งโสกันต พระราชนิพนธใ นพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล า
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) ความวา
ตางแทงตางปองปด
กันสอง
ยางเหยาเยื้องซุยซาย
เหยาะเตน
พิณพาทยผูกทํานอง
เตงเตง เตงแฮ
หมายมาดมุงเขมนเขน
แนกัน”
(เรื่องเดียวกัน : หนาเดิม)
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การรายรําประอาวุธประกอบวงปพาทยซึ่งจะบรรเลงเพลงหนาพาทยชื่อเพลงกลมประกอบการละเลน ระยะเวลาใน
การเลนไมนานนัก โดยมักเลนกอนการเสด็จพระราชดําเนิน หรือระหวางรอพระฤกษในการประกอบพิธี จะหยุดเมื่อมีการ
ประกอบพระราชพิธี และแสดงอีกครั้งเมื่อประกอบพระราชพิธีเสร็จแลว
นอกจากเอกสารหลักฐานที่กลาวถึงรูปแบบและวิธีการละเลนของหลวงแทงวิไสยแลว ยังพบหลักฐานที่แสดงถึง
รูปแบบและวิธีการเลนแทงวิไสย เปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) โดย
ภาพนั้นแสดงการละเลนอยางหนึ่งที่เปนการตอสูดวยอาวุธ กลาวคือฝายหนึ่งถือดาบและโล สวนอีกฝายถือหอก การแตงกาย
ของผูเลนคลายเซี่ยวกางคือทวารบาลอยางจึงสันนิษฐานวานาจะเปนการละเลนของหลวงแทงวิไสย
๓.๑ การจําลองเทพนิยายของจีนในการละเลนแทงวิไสย
จากหลักฐานเอกสารและจิตรกรรมทําใหสามารถสรุปไดวา การละเลนแทงวิไสยคือการละเลนที่มีรูปแบบลักษณะ
การแตงกายอยางจีนนั้นคือเซี่ยวกาง ซึ่งในเอกสารหลักฐานตางๆ ก็ยืนยันวาการละเลนแทงวิไสยคือการสมมติใหผูเลนเปน
เซี่ยวกาง ดังหลักฐานปรากฏวาในความรับรูของผูคนตั้งแตสมัยอยุธยานั้นตางก็เขาใจวาการละเลนแทงวิไสยคือการสมมติใหผู
เลนแสดงตนเปน “เซี่ยวกาง” ดังปรากฏในโคลงเกาสมัยอยุธยาความวา
“จรีกางหมหอกเลื่อง
แทงเขน
สองประยุธยืนยัน
ยองยอง”
(สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ๒๕๕๒ : ๑๗๑)
หรือในโคลงดั้นเรื่องโสกันต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) ก็ทรงระบุวา
“แทงวิไสยใสเสื้อเชน
ขยวกาง
สรวมเทริดผอมโยเซ
หนวดเลื้อย
(พระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลาเจาอยูหัว, ๒๔๖๕ : ๑๑)

ภาพที่ ๒ ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสแสดงการละเลนแทงวิไสย
ที่มา : กรมศิลปากร. จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถานสุทธาวาส. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๕๗ หนา ๑๗๘.
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ดังนั้นสิ่งที่จะกลาวตอไปคือ เซีย่ วกางคืออะไร เพื่อที่จะไดทราบและเขาใจวารูปแบบและวิธีการการละเลนแทงวิไสย
นั้นมีความหมายอยางไร
เซี่ยวกาง คือ ทวารบาลที่ทําเปนภาพ หรือไมแกะสลักเปนเทวดาแตมีรูปรางหนาตาแปลกมีหนวดเครารุมราม
ลักษณะทาทีกระเดียดไปทางจีน (ราชบัณฑิตยสถาน ,ออนไลน : เขาถึงเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑. )

ภาพที่ ๓ เซี่ยวกางบานประตูวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9490000106902 เขาถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
นวรัตน ภักดีคํา ไดใหความหมายไววา ที่ใชในภาษาไทยหมายถึง รูปสลักนูนต่ํารูปทวารบาล มักทําที่ ”เซี่ยวกาง“
บานประตู คํานี้มีที่มาจากภาษาจีนวา เชากั่ง แปลวา ยืนยาม ตูยาม หรือจุดรักษาการณ หนวยรักษาการณ คํานี้ภาษาจีน
งไทยนาจสําเนียงถิ่นแตจิ๋วออกเสียงวา เซากัง ซึ่ะรับมาแลวออกเสียงวา เซี่ยวกาง )นวรัตน ภักดีคํา, ๒๕๕๔ (๙๔ :
เซี่ยวกาง คือ เทพทวารบาลที่มีรูปรางอยางนักรบของจีนโบราณ ตามความเชื่อในลัทธิเตา โดยแตเดิมมีความเชื่อวา
เทพทวารบาลนั้นทําหนาที่เฝาประตู ขับไลส่ิงอัปมงคล ผูทําหนาที่นั้นเปนเทพสององคชื่อวา โดย ”อวี้เหลย“และ ”เฉินถู“
เซียนฮองเต) ใหเฝาประตูผี มีหนาที่จับผีรายใหเสือกิน ดวยความเชื่อนี้เมื่อถึงคืนสิ้นปทางรับคําสั่งจากอวี้หวงตาตี้ (เง็ก
จันทรคติของจีน ชาวจีนจึงมักใชไมทอ ซึ่งถือวาสามารถขับไลสิ่งอัปมงคลได มาสรางเปนรูปเทพเฉินถู และเทพอวี้เหลย แขวน
ไวที่ประตูบานเพื่อขับไลผีรายและสิ่งอัปมงคล ตอมาไมทอหายากจึงยักเยื้องเปนการวาดภาพเทพทั้งสองแลวปดที่ประตูแทน
)นวรัตน ภักดีคํา, ๒๕๕๓ (๗๓ :
ตอมาในสมัยราชวงศหมิง อิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่อง ไซอิ๋ว หรือ ซีโหยวจี้ ทําใหความเชื่อเรื่องเทพทวารบาลเดิม
จาก เทพเฉินถู และเทพอวี้เหลย ไดถูกปรับเปลี่ยนเปนแมทัพสองทานของพระเจาถังไทจง ไดแก ฉินฉยงหรือฉินชูเปา กับอวี้ฉือกง
หรือหูจิ้งเตอ กลายมาเปนเทพทวารบาลแทน )นวรัตน ภักดีคํา, ๒๕๕๓ (๗๔ :
โดยวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว หรือซีโหยวจี้ หรือบันทึกการเดินทางสูตะวันตกนั้น ไดกลาวถึงปฐมเหตุที่พระเจาถังไทจง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสนับสนุนใหภิกษุเสวียนจั้งเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎก เหตุการณท่ีกลาวถึงสาเหตุที่พระ
เจาถังไทจงศรัทธาในพระพุทธศาสนา กลาวโดยสรุปวา หลังจากเหตุการณที่พระเจาถังไทจงไดปฏิวัติและสังหารพระประยูร
ญาติจํานวนมากแลวปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริยแลวนั้น ขณะที่ทรงบรรทมก็ไดยินเสียงรองคร่ําครวญและโกรธแคน
จากวิญญาณพระประยูรญาติท้ังหลายจนไมสามารถบรรทมได ฉินฉยงและอวี้ฉือกงซึ่งเปนแมทัพของพระองคจึงอาสาเฝาพระ
ทวารหองบรรทมของพระเจาถังไทจง ผลปรากฏวาเสียงวิญญาณที่คร่ําครวญโกรธแคนนั้นเงียบหายไป แตตอมาเมื่อแมทัพทั้ง
สองเฝายามในตอนกลางคืน และปฏิบัติราชการในตอนกลางวันติดตอไปเชนนี้ไมไดพักก็เหน็ดเหนื่อยมาก พระเจาถังไทจง
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ทรงเห็นใจจึงโปรดฯ ใหจิตรกรวาดรูปแมทัพทั้งสองที่บานพระทวารแทน ผลปรากฏวาปราศจากการรบกวนของวิญญาณราย
ดั่งเชนแมทัพทั้งสองเฝาประตูดวยตนเอง ดวยเหตุนี้แมทัพทั้งสองจึงกลายเปนเทพทวารบาลแตนั้นมา โดยถือวารูปทวารบาล
ทางซายมือคือฉินฉยงและขวามือคืออวี้ฉือกง
ความเชื่อเรื่องเทพทวารบาลอยางจีนหรือเซี่ยวกางนี้ นาจะเปนที่รูจักในสังคมไทยตั้งแตสมัยที่เริ่มมีการติดตอและมี
ความสัมพันธตางๆ กับจีน และมีการตั้งชุมชนการคาของจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏการกลาวถึง เซี่ยวกาง ในโคลงครั้ง
กรุงเกาขางตนที่ไดกลาวมาแลว
คติความเชื่อเรื่องเทพทวารบาลอยางจีนนาจะสอดรับกับความเชื่อเดิมเรือ่ งเทพทวารบาลของไทย จึงสามารถปรับรับ
กันไดงายและเปนชองทางที่ชางจะยักเยื้องประดิษฐทําเทพทวารบาลแบบของไทยเดิมใหมีลักษณะผสมทางศิลปะจีน ดังนั้น
เซี่ยวกางจึงเปนตัวแทนของเทพอารักษตามคติจีน ซึ่งเมื่อนําความเชื่อและเทพนิยายเรื่องเทพอารักษเฝาประตูหรือเซี่ยวกางมา
สรางสรรคเปนการละเลนแทงวิไสยก็สามารถตีความไดวา การละเลนแทงวิไสยนั้นคือการละเลนประกอบพิธีกรรมเพื่อความ
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในที่นี้นาจะเปนการจําลองเทพอารักษที่ทําหนาที่ปกปองพื้นที่การประกอบพิธีกรรมไมใหสิ่งอัปมงคลเขามา
กล้ํากราย รบกวน โดยสมมติใหผูเลน ๒ คนเปนเทพฉินฉยงและเทพอวี้ฉือกงที่ทําหนาที่ปกปองประตูไมใหสิ่งชั่วรายอัปมงคล
ผานเขาไปไดนั่นเอง
ผลการศึกษาดานที่ของการละเลนของหลวงแทงวิไสย โดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลนพบวานาจะมี
ตนทางความคิดที่นํามาใชสรางสรรคการละเลนจากวัฒนธรรมและความเชื่อของจีนมากกวามลายู ทั้งนี้เพราะรูปแบบการแตง
กายของผูละเลนที่มีเคาศิลปะจีนผสมไทย และการใหผูเลนจําลองตนเองเปนเทพอารักษอยางจีนที่เรียกวาเซี่ยวกาง ซึ่งเปนการ
จําลองเหตุการณในเทพนิยายของจีนที่วาดวยเทพทวารบาลผูรักษาไมใหสิ่งชั่วรายลวงเขาไปในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได
๔. สรุปและขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาในวัตถุประสงคที่ ๑ ซึ่งมุงที่จะศึกษาดานที่มาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยดวยการรวบรวม
เอกสารต างๆ ผลการศึกษารวบรวมพบแนวคิดดานที่ มาของการละเล นของหลวงแทงวิ ไสย ๒ ประการคือ ๑) เชื่อว า
การละเลนแทงวิไสยมีที่มาจากมลายูโดยสันนิษฐานจากคําวา “วิไสย” ในชื่อการละเลนมีที่มาจากคําวา “ปไส” ที่แปลวาโลใน
ภาษามลายู โดยผูที่เสนอแนวความคิดนี้คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งแนวความคิดนี้ไดรับการยอมรับกันสืบมา
จนถึงปจจุบัน ๒) มีความเห็นวาการละเลนแทงวิไสยอาจไมใชการละเลนที่มาจากมลายูโดยเหตุผลสําคัญกลาวคือ ไมพบ
การละเลนใดที่มีลักษณะคลายการละเลนแทงวิไสยในมลายูเลย และการละเลนชนิดนี้พบวามีการเลียนแบบเซี่ยวกางซึ่งใน
มลายูก็ไมคอยพบวัฒนธรรมการเขียนภาพเซี่ยวกางเปนเทพวารบาล ดวยเหตุนี้จึงยังเปนปญหาวาการละเลนของหลวงแทงวิ
ไสยมี ที่ ม าจากมลายู ห รื อ ไม แต แ นวคิ ด นี้ ก็ ไ ม ไ ด เ สนอว า แท จ ริ ง แล ว การละเล น แทงวิ ไ สยมี ที่ ม าจากที่ ใ ด ซึ่ ง ผู ที่ เ สนอ
แนวความคิดนี้คือสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ผลการศึกษาดานที่มาโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลน จากการรวบรวมเอกสารและหลักฐานตางๆ พบวา
การละเลนแทงวิไสยมีลักษณะที่ใหผูแสดงแตงตัวอยางนักรบจีนโบราณและรายรําในทวงทาการประอาวุธเพียงเล็กนอย ไมได
แสดงอาการทาทีขึงขังแข็งแข็งอยางการละเลนตอสูโดยทั่วไป อนึ่งจากหลักฐานที่ปรากฏในวรรณกรรมอันไดแก ตําราโคลงเกา
สมัยกรุงศรีอยุธยา แตโคลงดั้นเรื่องโสกันต พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตางก็ระบุวาการละเลน
ของหลวงแทงวิไสยนั้นเปนการเลนที่สมมติใหผูเลนเปน “จรีกาง” หรือ “ขยวกาง” ซึ่งก็คือเซี่ยวกางเทพทวารบานอยางจีน
ดวยเหตุนี้เมื่อพิจารณาดานที่มาของการละเลนหลวงแทงวิไสยโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการการละเลนที่ปรากฏจึง
อาจจะสันนิษฐานไดวา การละเลนหลวงแทงวิไสยนาจะไดรับอิทธิพลในการสรางสรรคจากวัฒนธรรมจีนเปนหลัก
แมจะยังไมมีหลักฐานที่จะสามารถสรุปไดอยางแนชัดวาการละเลนแทงวิไสยมีที่มาจากที่ใด แตการละเลนของหลวง
แทงวิไสยนี้ก็แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชนชาติอันไดแก ไทย มลายู และจีน ที่ไดรับการยอมรับในระดับราชสํานักวา
เปนสิ่งที่เปนมงคลและมีคุณคาตอจิตใจจนสามารถกลายเปนสวนหนึ่งของพิธีและพระราชพิธีที่สําคัญนั่นเอง
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การปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง“เจาชายไมวิเศษ”
ผลงานของปรีดา อัครจันทโชติ
สารภี ขาวดี
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
บทความนี้มุงศึกษาการปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ผลงานของปรีดา อัครจันท
โชติ ผลการศึกษาพบวา ผูเขียนมีวิธีการสรางจุดเดนใหวรรณกรรมดวยการนําอนุภาคจากนิทานไทยที่ผูอานคุนเคยดีมาใชสรางตัวละคร
ในเรื่อง 8 ตัวละคร ไดแก กลุมสัตวและอมนุษยในปาหิมพานต ยักษ ฤๅษีตาไฟ เสือและโคที่ถูกชุบเปนคน เจาหญิงในปลองไมไผ
นกแกวแปลง เทวดาแปลง และลิงจอ โดยนําเสนอใน 2 ลักษณะ คือ คงลักษณะเดนของอนุภาคเดิมไว เชน นารีผลเปนผลไมที่มีรูปราง
ดุจสตรี วิทยาธรเหาะไดและมีพระขรรคเปนอาวุธ ลักษณะทางกายภาพของยักษ ขณะเดียวกันก็มีการปรับรายละเอียดใหแตกตางจาก
การรับรูเดิม ตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงสรางใหมีลักษณะตรงขาม เชน ราชสีหออนแอ ยักษจิตใจดี ฤาษีตาไฟใจราย เจาหญิงในปลองไม
ไผไมมีกลิ่นกายหอม ลิงไมกินกลวย เปนตน ซึ่งการปรับรายละเอียดดังกลาว 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 คือผูที่มีอายุประมาณ 12-17 ป เปนวัยที่ตองการอิสรภาพ และแสวงหาสิ่งอันเปนอุดมคติในชีวิต รวมทั้ง
ตองการคนหาความจริงทั้งหลายดวยตัวเอง ดวยเหตุนี้ ความตองการอานจึงตองเปนการตอบสนองความตองการที่กลาวมา
(ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, 2549: 11) การสรางสรรควรรณกรรมเยาวชนที่ดี นอกจากตองวางโครงเรือ่ งอยางสมจริงแลว หาก
นักเขียนสามารถสรางจุดเนนแกวรรณกรรมไดตรงกับความสนใจของเยาวชน ตั้งแตการสรางตัวละครใหเดน มีชีวิตชีวา
เหมาะสมกับวัย เนนความบันเทิงยิ่งกวาใหความรู ปลอยใหผูอานเรียนรูไ ดเองโดยปริยาย บทสนทนาใชดําเนินเรื่องไดดี เปด
เรื่องได แสดงความคิดเห็นของตัวละครได หรือแยกบุคลิกตัวละครได รวมทั้งผูเขียนเองมีความรูในเรื่องที่จะเขียนเปนอยางดี
และมีความคิดริเริม่ สรางสรรค มีสํานวนการเขียนเฉพาะตัว (ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, 2549: 18) ยอมจะดึงความสนใจผูอานให
มาอยูกับตัวบทได ทั้งนี้ หากนักเขียนคนใดสามารถนําเสนอปญหาที่ตัวละครกําลังเผชิญอยูไ ดสัมพันธกับโลกแหงความจริง
ผนวกเขากับเรื่องราวที่ตื่นเตนเราใจ นอกจากจะชวยสงเสริมการเรียนรูอยางกวางขวางแลว ยังนําไปสูความรื่นรมยอันเปน
หัวใจของงานบันเทิงคดี เพราะความสนุกสนานชวยใหผูอานผอนคลาย ดวยเหตุนี้ จึงไมอาจปฏิเสธวาบันเทิงคดีที่ดีสําหรับ
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เยาวชนนั้น จะตองสอดแทรกสาระ พรอมทั้งเปดมุมมอง แงคิดที่ดที ั้งตอตนเอง สังคม และโลกอยางกวางขวางแกผูอานดวย
ซึ่งวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ผลงานของปรีดา อัครจันทโชติ นับวามีทั้ง 2 อยางครบถวน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความสนุกสนานที่เกิดจากการนําอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยหลายเรื่องมาผสมผสานในการสรางเรื่อง จากลักษณะเดน
ดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจวิเคราะหการปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้
อนุภาค หรือ motif ในนิทาน
อนุภาค (motif) ในทางคติชน หมายถึง หนวยยอยในนิทานที่ไดรับการสืบทอดและดํารงอยูในสังคมหนึ่ง ๆ และเหตุ
ที่ไดรับการสืบทอดก็เพราะมีความ “ไมธรรมดา” มีความนาสนใจทางความคิดและจินตนาการ อนุภาคอาจเปนตัวละคร วัตถุ
สิ่งของ พฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณในนิทาน เชน แมงมุมสรางโลก มาเหาะได น้ําเตาวิเศษที่มีเมล็ดขาวเลีย้ งคนได
ทารกที่เกิดมาแลวพูดไดเลย แมเฒาที่กินดอกกุหลาบแลวตั้งครรภ ฯลฯ การศึกษาอนุภาคจึงเปนการศึกษาความคิด และ
จินตนาการของมนุษย ซึ่งนับเปนความมหัศจรรยอยางหนึ่งในความเปนมนุษยที่มจี ินตนาการอันเสรี และคิดถึงเรื่องที่แปลก
ประหลาดมหัศจรรยไดมากมายทัง้ ๆ ที่ไมมีอยูในความเปนจริง และไมวาจะเปนมนุษยในซีกโลกใด ในวัฒนธรรมใดก็อาจคิดถึง
สิ่งที่ “ไมธรรมดา” เหลานีไ้ ดเชนกัน (ศิราพร ณ กลาง, 2548: 36)
นาสนใจวา อนุภาคในนิทาน แมจะเปนองคประกอบที่เล็กที่สดุ แตกลับพบไดเสมอในนิทานพื้นบานไทย ซึ่งเรื่องเลา
ตาง ๆ จะสมบูรณไดกต็ องมีหนวยยอยเล็ก ๆ นี้เขาไปประกอบอยู “อนุภาคตัวละคร” มักปรากฏผานลักษณะแปลกพิสดาร
หรือพิเศษกวาตัวละครอื่น ๆ ดานใดดานหนึ่ง เชน ลักษณะ รูปราง นิสัยใจคอ หรือคุณสมบัติบางประการ ตัวละครที่จดั เปน
อนุภาค เชน นางฟา เทวดา สัตวประหลาด ยักษ แมมด แมเลีย้ งใจราย สัตวพูดได ลูกกําพรา เปนตน “อนุภาควัตถุหรือ
สิ่งของ” เชน ดาบวิเศษ รองเทาวิเศษ เรือเหาะ รวมถึงการตั้งความปรารถนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องแปลก ๆ เวทมนตคาถา
เชน การเลือกคูด วยการเสี่ยงมาลัย การระเบิดน้ํา การเรียกเนื้อเรียกปลา เปนตน สิ่งพิเศษเหลานี้มักเปนตนเหตุใหเรื่องเกิดขึ้น
และดําเนินไป สวน “อนุภาคเหตุการณหรือพฤติกรรม” เชน การแปลงราง การสาปใหคนหลับ การถอนคําสาป นก
ประหลาดคอยจับคนกินทั้งเมือง เปนตน ซึ่งเปนเหตุการณที่เดนหรือแปลกพิเศษกวาเหตุการณอื่น ๆ ในนิทานเรื่องหนึ่งอาจมี
ตั้งแตอนุภาคเดียวถึงหลายอนุภาค และบางอนุภาคก็มลี ักษณะสากล เพราะพบไดในนิทานจากหลายชนชาติ เชน อนุภาคแม
เลี้ยงใจราย เปนตน เพื่อใหเห็นลักษณะการปรับใชอนุภาคจากนิทานไทยในวรรณกรรมไทยรวมสมัย ผูวิจัยจึงขอเลือกเฉพาะ
อนุภาคตัวละคร มาเปนกรณีศึกษา
ผลการศึกษา
“เจาชายไมวิเศษ” เรื่องราวเริ่มตนขึ้น ณ ดินแดนแสนวิเศษของพระราชาเข็มขัดวิเศษ ที่ทุกคนในเมือง ตางมีของ
วิเศษติดกายมาแตกําเนิด ยกเวนเจาชายองคที่สิบเอ็ด เขาจึงเปนตัวประหลาดในหมูพี่นองอีก 12 คน สุดทายก็ถูกขับออกจาก
วังไปร่ําเรียนวิชากับฤาษีตาไฟในปาหิมพานต เพื่อประกอบวีรกรรมใหไดเปนเจาชายที่ดี ไดแก แสวงหาของวิเศษ เสาะหา
คูครองที่มีชาติกําเนิดเหมาะกับตน ปราบยักษ และสรางเมือง เพื่อจะเปนเจาชายตามความคาดหวังของพระราชาและคนใน
เมือง เจาชายไดออกไปทําหลายสิ่งที่พระราชาและชาวเมืองคาดหวัง จนเรียนสําเร็จและถึงเวลาตองเสด็จกลับ เจาชายก็คน
พบวาของวิเศษใดๆ ก็ไมยิ่งใหญเทากับความดีในตน จึงตัดสินใจทิ้งผาหมวิเศษที่ไดรับจากพระอาจารยไป พระราชาและ
ชาวเมืองไมพอใจจึงขับเจาชายออกจากเมืองอีกครั้ง เจาชายตัดสินใจไปใชชีวิตอยางเรียบงาย ณ ดินแดนแสนธรรมดา ที่ซึ่งเขา
และเหลามิตรรวมกันตอสูปกปองไว ที่นี่เจาชายไดคนพบวา “ขอทานนอย” นองชายที่ติดตามเปนเพือ่ นแทตอสูสรางวีรกรรม
ดวยกันมาตลอดเปนผูหญิง เขาจึงตั้งชื่อเธอใหมวา “เจาหญิง” เพื่อจะไดคูกับ “เจาชาย” และอาศัยอยูดวยกันอยางมีความสุข
ผลการวิเคราะหแบงเปน 2 ประเด็นยอย ไดแก การปรากฏของอนุภาคนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชน และ
ลักษณะการปรับใชอนุภาคในวรรณกรรมเยาวชน
ลําดับ
ลําดับการดําเนินเรื่อง
อนุภาคตัวละครที่ปรากฏ
1.
ณ ดินแดนอันแสนวิเศษ เจาชายคนที่ 11 เกิดมาโดยไมมีของวิเศษติดตัว โหร หลวงทํานายวาแมเปนกาลกิณีจึงถูกประหาร 9 ปผานไป บานเมืองเกิดทุกขเข็ญ
โหรหลวงทํานายวาเพราะเจาชายคนที่ 11 เปนกาลกิณี พระราชาสั่งใหเจาชาย
ออกจากเมือง เพื่อไปร่ําเรียนและแสวงหาของวิเศษที่ปาหิมพานต
2.
ณ ปาหิมพานต เจาชายไดพบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมาย
-สัตวและอมนุษย
ในปาหิม
พานต
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3.
4.
5
6

พระฤๅษีตาไฟมอบของวิเศษใหแกเจาชายรุนพี่ที่สําเร็จการศึกษา
เจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวกไมชอบเจาชาย จึงพยายามกลั่นแกลง เปน เหตุใหพระอาจารยลงโทษโดยใหเฝาถ้ํา แตสั่งหามเขาไป

7

เจาชายถูกแกลงอีกจึงหลบในถ้ํา จนไดพบของวิเศษของอาจารยซอนอยูมากมาย เจาชายแสงอาทิตยรออยูหนาถ้ําหวังสาปใหเจาชายตัวแข็งเปนหิน แตเจาชาย
ปองกันตนเองไดทัน และสาปเจาชายแสงอาทิตยกอน
ผานไป 6 ป ทุกคนสําเร็จการศึกษาและรับมอบของวิเศษ ยกเวนเจาชายที่ตอง ไปนําใบสรรพยาจากหุบเหวยักษมาแลกของวิเศษ 1 ชิ้น

8
9
10

ระหวางทางเจาชายไดพบชายหมหนังเสือ ชายหมหนังโค และขอทานนอย -ชายหมหนังสือ ชายหมหนังโค
กําลังทะเลาะกันเรื่องดอกบัวเสี่ยงทายตกน้ํา เจาชายอาสาลงไปเก็บให ขอทาน
นอยซาบซึ้งใจ จึงขอติดตามไปดวย
ณ หุบเหวยักษ เจาชายและขอทานนอยไดรูจักยักษอินทุมาร และทราบความ -ยักษ (อินทุมาน)
จริงวา ยักษตนนี้ถูกพระฤๅษีตาไฟสาปใหเปนหิน เพราะตองการแยงชิงใบสรรพ
ยา ทั้งสองคนรูสึกสงสาร จึงคิดแผนการชวยเหลือ

11

เจาชายและขอทานนอยเดินทางกลับสํานักฤๅษีตาไฟ
อาจารยกําลังแปลงสารใหเจาชายองคหนึ่ง

12

เจาชายใชอุบายหลอกใหพระฤๅษีบอกวิธีถอนคําสาป จากนั้นจึงมอบใบสรรพยา ให และรับผาหมวิเศษเปนการแลกเปลี่ยน

13

เจาชายและขอทานนอยออกเดินทางอีกครั้ง จนไดพบตนไผที่มีลักษณะใหญ - เจาหญิงในปลองไมไผ
พิเศษ เจาชายจึงใชมีดฟนและพบเจาหญิงในปลองไมไผ
วิทยาธรผานมาเห็นก็ตกหลุมรักเจาหญิง จึงเกิดการตอสู เจาชายและขอทาน -วิทยาธร
นอยถูกทํารายตกเหว สวนวิทยาธรก็ลักพาเจาหญิงไป

14

ถึงสํานัก

พบวาพระ -

15

เจาชายและขอทานนอยกินใบสรรพยา เพื่อกลายรางเปนนกบินขึ้นไปบนหนาผา -นกแกวแปลง

16

เจาชายและขอทานนอยพบเจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวก จึงออกอุบายใช -เทวดาแปลง
ผาหมวิเศษคลุมรางใหรูปกายเปนสีทอง เพื่อขอใหติดตามหาเจาหญิง ทั้งหมด
หลงเชื่อคิดวาเปนเทวดา จึงยอมชวยเหลือและทําตามคําสั่ง
เจาชายและขอทานนอยขึ้นพรมวิเศษไปของเจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวก เดินทางไปที่เขาคันธมาทน หรือ ดินแดนแสนธรรมดา

17
18

ณ เขาคันธมาทน เจาชายไดรูจักชาวบาน และอดีตขุนหวังคนหนึ่ง

19

เจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวกตองการแยงชิงดินแดนแสนธรรมดา เจาชาย และขอทานนอยรวมกับชาวบานตอสูปกปอง
ยักษอินทุมารทราบเรื่อง จึงตามมาชวยเหลือ แตไมอาจตอตานได จีงใหทุกคน - ยักษ
กินใบสรรพยาเพื่อกลายรางเปนนกแกวบินหลบหนีไป
-นกแกวแปลง

20

330

เจาชายไดพบกับราชสีห 4 ตัว ในสภาพอิดโรย ออนแอ และตองการจับเจาชาย -ราชสีห 4 ตัว
กินเปนอาหาร แตคําเตือนดวยความจริงใจของเจาชาย ทําใหเจาปาทั้งสี่ตัวตั้งใจ
จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนเจาปาที่ยิ่งใหญอีกครั้ง แลวทั้งหมดก็เปนกัลยาณมิตรกัน
เจาชายเดินทางถึงสํานักฤๅษีตาไฟ พบเจาชายจากเมืองตาง ๆ กําลังอวดของ -ฤาษีตาไฟ
วิเศษของตน แลไดพบลิงที่มีลักษณะพิเศษ
-ลิงจอ

-
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21

เจาชายแสงอาทิตยยังคงตามทํารายทุกคน
ราชสีหทั้งสี่ตัวมาชวยเหลือได -ราชสีห
ทันทวงที ในที่สุดเจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวกพายแพหนีไป

22

เจาชายและขอทานนอยตามเจาหญิงพบ แตถูกปฏิเสธ เพราะนางเห็นวาเจาชาย -วิทยาธร
ไมมีของวิเศษประจํากาย นางเลือกจะอยูกับวิทยาธรตอไป
-เจาหญิงในปลองไมไผ

23

เจาชายและขอทานนอยเดินทางกลับวัง
ระหวางทางเจาชายไดทิ้งของวิเศษ
เพราะเห็นวาไมสําคัญเทาคุณธรรมความดี พระราชาและชาวเมืองไมยอมรับ
เจาชายจึงถูกเนรเทศอีกครั้ง เจาชายไดกลับไปใชชีวิตทีด่ ินแดนแสนธรรมดา
ขอทานนอยเริ่มทําตัวเหินหาง หลบหนา และเกิดเหตุประหลาด คือมีคนแอบ เขาไปทําอาหาร ดูแลถ้ํา ตอนเจาชายไมอยู เจาชายซอนกลจนรูวา หญิงสาวที่
เขามาทําสิ่งดีๆ ให คือ ขอทานนอย เจาชายตั้งชื่อใหเธอวา “เจาหญิง” เพื่อจะ
ไดคูกับ “เจาชาย”เชนเขา แลวทั้งสองก็ครองคูกันอยางมีความสุข ณ ดินแดน
แสนธรรมดา

24

จากตาราง สรุปไดวาผูเขียนมีวิธีสรางจุดเดนวรรณกรรม ดวยการเลือกนําอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยหลายเรื่อง
ที่ผูอานคุนเคย มาสรางตัวละครสําคัญ 8 ตัวละคร/กลุม ไดแก กลุม สัตวและอมนุษยในปาหิมพานต ยักษ ฤาษีตาไฟ เสือและ
โคที่ถูกชุบเปนคน เจาหญิงในปลองไมไผ นกแกวแปลง เทวดาแปลง และลิงจอ โดยตัวละครเหลานี้ผูอานเคยรับรูแลวจาก
นิทาน (และวรรณคดีไทย) เชน เรื่อง สิงหไกรภพ หลวิชัย-คาวี มณีพิชัย สังขทอง สมุทโฆษคําฉันท พระอภัยมณี และไตรภูมิ
พระรวง เปนตน
1. การปรากฏของอนุภาคนิทานไทยในเรื่อง จุดเดนของ “เจาชายไมวิเศษ” คือเปนวรรณกรรมเยาวชนที่มีกลิ่นอาย
นิทานผสานอยู เพราะผูเขียนไดนาํ “อนุภาคตัวละคร” จากนิทานไทยมาปรับใชในการสรางตัวละครสําคัญในเรื่อง โดยปรากฏ
การใชตามลําดับของการดําเนินเรือ่ ง ดังนี้
2. ลักษณะการปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ”
จากการวิเคราะหพบวา ใน 1 อนุภาคตัวละครทีผ่ ูเขียนเลือกมาใชนนั้ ถูกนําเสนอใน 2 ลักษณะ คือ มีการคงลักษณะ
เดนของอนุภาคเดิมไว และมีการปรับรายละเอียดใหแตกตางจากการรับรูเ ดิม ตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงปรับใหมีลักษณะตรง
ขาม สามารถอธิบายตามลําดับการปรากฏในเรื่อง ดังนี้
2.1 สัตว และอมนุษย ในปาหิมพานต
ปาหิมพานตเปนแดนรอยตอระหวางโลกทิพยกับโลกมนุษย จึงมีพืชพันธุและสัตวแปลก ๆ มากมายอาศัยอยู ทั้งสัตว
กึ่งเทพ สัตวกายสิทธิ์ เรื่องราวของปาหิมพานต ปรากฏอยูในไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง วรรณคดีทาง
พระพุทธศาสนาที่เกาแกของไทย เปนพระราชนิพนธของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) กษัตริยแหงอาณาจักร
สุโขทัย ไดพระราชนิพนธไวเมื่อ พ.ศ.1888 โดยมีที่มาจากคัมภีรในพุทธศาสนา เพื่อใหคนมีความรูเ รื่องนรก สวรรค ความดี
ความชั่ว และรูจักผลแหงกรรม วรรณคดีเรื่องนี้ไดมีอิทธิพลตอคติความเชื่อคนไทยเรามาจนทุกวันนี้ ลักษณะเดนของปาหิม
พานต นอกจากเปนปาลึกกวางใหญ เปนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ มียอดเขาสลับซับซอนถึง 84,000 ยอด ที่นี่ยังเปนที่สิงสถิตของ
เหลาเทพยดา และเปนที่อยูอาศัยของผูทรงคุณวิเศษตาง ๆ อาทิ นักบวช ฤาษี นักสิทธิ์ วิทยาธร และสิงสาราสัตวที่แปลก
พิสดาร ทีส่ ําคัญยากที่คนธรรมดาจะยางกรายไป
ปาหิมพานตถูกกําหนดใชเปนฉากหลักของเรื่อง ดวยเปนทั้งที่ตั้งของสถานที่เรียน และพื้นที่ประกอบวีรกรรมของตัว
ละครเอก ผูเขียนไดสรางพืช สัตวและอมนุษย เพื่อความสมจริงของปาหิมพานตในเรื่อง ซึ่งสรุปไดเปน 2 กลุม คือกลุมที่ไมมี
บทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง (ปรากฏครั้งเดียว) และกลุมทีม่ ีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง (ปรากฏหลายครั้ง)
2.1.1 สัตว และอมนุษย ในปาหิมพานต ที่ไมมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง
ตัวละครประเภทพืช สัตว และอมนุษยที่มีความแปลกพิสดาร ที่ไมมบี ทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง แตถูกสรางขึ้น
เพื่อเนนบรรยากาศความสมจริงของปาหิมพานต ผูเ ขียนไดบรรยายผานสายตาเจาชายเมื่อเดินทางมาถึงเขตปาหิมพานตครั้ง
แรก วา
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...ปาหิมพานตเต็มไปดวยตนไมนอยใหญ บางตนก็มสี ีสันและรูปรางแปลกตาไปกวาทีเ่ จาชายเคยพบในดินแดนแสน
วิเศษ ตนไมตนหนึ่งแทนที่จะเติบโตทางสูง ก็กลับเติบโตทางกวาง ตนไมอีกตนหนึ่งมีดอกที่เปลี่ยนสีไปไดทุกสิบนาที จากสีแดง
เปนสม เหลือง เขียว ฟา น้ําเงิน มวง ตามลําดับ เจาชายจึงชมการการเปลีย่ นสีใบไมอยูจนเพลินแทบลืมเวลา
ครั้นเดินมุงหนาตอไปเรื่อยๆ ก็พบนารีผลตนสูงใหญ เจาชายมองดวยความประหลาดใจ ภาพความงดงามของนารี
ผลที่เห็นจากภาพวาด ในหนังสือนารีผล : สิ่งมหัศจรรยแหงปาหิมพานต นั้นเทียบไมไดเลยกับของจริงที่อยูตรงหนา สมแลว
ที่วากันวา หากไมไดเห็นตนนารีผล ถือวายังมาไมถึงปาหิมพานต” นารีผลเปนรูปหญิงสาว มีขั้วอยูบ นสวนหัวซึ่งหอยลงมาจ
ฝากกิ่งไมใหญ ที่เหลืออยูบนตนนี้ มีราวสิบผล อีกจํานวนหนึ่งกลายเปนซาก เหีย่ วแหงอยูใตตน มีวิทยาธรตนหนึ่ง นั่งแทะ
นารีผลอยูบริเวณรมไม...ตามทางนั้นเจาชายพบเห็นสัตวตางๆมากมาย ไมวาจะเปนนกทีม่ ีงวงเหมือนชาง มามีปก ปลาผสม
กับเสือ เปนตน สัตวนานาชนิดที่เจาชายพบเห็นดูจะเปนเรื่องเกินจินตนาการ เจาชายแปลกใจที่แทบไมพบสัตวธรรมดา ๆ ไม
วาจะมาธรรมดา ๆ วัวธรรมดา ๆ หรือปลาธรรมดา ๆ
พระอาทิตยเริ่มคลอยต่ําลง เจาชายเรงฝเทาใหเร็วขึ้น เขาถามทางจากมาผสมนกตัวหนึ่ง ไดความวาพนปาตนสมอนี้
ไป ก็จะถึงสํานักฤๅษีตาไฟแลว แตแถวนี้คอนขางเปลี่ยว ไมคอยมีใครผานไปมานัก เจาชายกลาวขอบคุณกอนจะเดินทางตอไป
(ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 48-49)
จากความขางตนสังเกตไดวา แมตัวละครสัตวท่ีมีลักษณะพิเศษ (ที่ขีดเสนใต) จะไมมีบทบาทสําคัญตอการดําเนิน
เรื่องหลังจากนี้ แตก็ไดชวยเสริมใหปาหิมพานตที่ตองมีสิ่งแปลกพิศดาร มีความสมจริงตามการรับรูของผูอาน เชน มี นารีผล
หรือมักกะลีผล ที่เปนพืชวิเศษ เกิดอยูในปาหิมพานต มีลักษณะขั้วลูกจะอยูดานบนศีรษะ มีรูปรางเปนหญิง ผลสด รูปราง
สะโอดสะองสมสวน ผิวพรรณงดงามปานเทพธิดา และตามความเชื่อในตํานานที่วา นารีหนึ่งผล ก็คือรุกขเทพธิดาหนึ่งนาง
หรือ เมื่อตนนารีผลออกดอก เสมือนเกิดวิมานแหงรุกขเทพธิดาขึ้นที่นั่น เมื่อติดลูกก็คือเทพธิดาจุติลงมาเกิดที่นั่น ความ
ส ว ย ง า ม ส ม บู ร ณ แ ห งผ ล น า รี ผ ล แ ต ล ะ ผ ล จึ ง ส ว ย งา ม ต า งกั น ขึ้ น อ ยู กั บ บุ ญ ข อ งเ ทพ ธิ ด า แ ต ล ะ น า งด ว ย
(http://sitantara.50webs.com/lablae/plablae08.html, 8 มีนาคม 2561) หรือ นกมีงวงเหมือนชาง ในตํานาน อาจ
เรียกวา “คชปกษา” เปนลักษณะของนกผสม มีตัวและแขนคลายครุฑ ทอนลางเปนนกคลายหงส หางเปนนก และมีจมูกเปน
งวงและงาเหมือนชาง (http://himmapharn.exteen.com/ 20060712/kojapaksa, 8 มีนาคม 2561) มาผสมนก ผูเขียน
ไมไดใหรายละเอียดชัดเจน วาเปน “เหมราอัสดร” ที่มีกายเปนมา หนาเปนหงส เพียงระบุรับรูวา เปนสัตวที่มีลักษณะผิดปกติ
จากมาธรรมดาทั่วๆ ไป สวนปลาผสมกับเสือ หรือ ปลาเสือ มีลักษณะพิเศษ คือสวนหัวเปนเสือลําตัวเปนปลา
นอกจากสัตวบกที่กลาวขางตน ในปาหิมพานตยังมีปลาแปลกประหลาดอีกหลากหลายสายพันธุ ทวาผูเขียนไมได
นํามากลาวไว เชน เหมวาริน กุญชรวารี มัจฉนากา ปลาควาย ศฤงคมัสยา รวมทั้งพืชแปลก ๆ อีกหลายชนิด จึงสรุปไดวา นารี
ผล มาผสมนก นกที่มีงวงเหมือนชาง มามีปก และปลาผสมกับเสือ เปนเพียงตัวละครที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหฉากปาหิมพานตมี
ความสมจริงเทานั้น ผูเขียนจึงไมไดใหรายละเอียดมากนัก เพียงแตนําเสนอผานสายตาเจาชาย และปรากฏเพียงในครั้งเดียวคือ
ตอนตนเรื่อง
2.1.2 สัตว และอมนุษย ในปาหิมพานต ที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง
ตัวละครสัตวและอมนุษยในปาหิมพานต ที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง เพราะปรากฏมากกวา 1 ครั้ง และ
เกี่ยวของโดยตรงกับตัวละครเอก พบ 2 กลุม คือ วิทยาธร และ ราชสีห
-วิทยาธร เปนอมนุษยที่อาศัยอยู มีความรูในศาสตรตาง ๆ สามารถเหาะเหินเดินอากาศ และมีเวทมนตรคาถา ใน
เรื่องผูเขียนไดกลาวถึงวิทยาธร 2 ตน ตนแรกปรากฏตอนเริม่ เรื่องเมื่อเจาชายเดินทางมาถึงปาหิมพานต แตไมไดให
รายละเอียดอื่นใดมากไปกวา “มีวิทยาธรตนหนึ่ง นั่งแทะนารีผลอยูบริเวณรมไม เขาชําเลืองมองมาทางเจาชายอยางไมใสใจ
เพราะดูเหมือนจะเปนเรื่องปกติทคี่ นแปลกถิ่นเขามาสูปาหิมพานต...” (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546: 49) สวนวิทยาธรอีกตน
เปนตัวละครคูต รงขาม ถูกสรางขึ้นมาพรอมกับปมปญหาใหเจาชายแกไข คือเปนผูม าแยงชิงเจาหญิงในปลองไมไผไปจาก
เจาชาย ตนนีผ้ เู ขียนระบุลักษณะพิเศษไวชัดเจนคือเหาะได เกงการตอสู และมีพระขรรคเปนอาวุธ
ในวรรณคดีไทย เชน “สมุทโฆษคําฉันท” ตอนที่ “พระสมุทโฆษพานางพินทุมดีเสด็จประพาสสวน และไดพบวิทยา
ธรตนหนึ่งถูกวิทยาธรอีกตนหนึ่งทํารายตกลงมาในสวน แลวแยงชิงภรรยาหนีไป พระสมุทโฆษสงสารจึงชวยพยาบาลจนหาย
ดวยความซาบซึ้งในพระคุณวิทยาธรตนนี้จึงมอบพระขรรควเิ ศษให พระขรรคนี้ใครไดแลว สามารถเหาะเหินเดินอากาศได
เมื่อพระสมุทโฆษไดพระขรรคแลว จึงพานางพินทุมดีเหาะไปเทีย่ วชมปาหิมพานตไดผานเมืองตาง ๆ หลายเมือง ....” (พัฒน
เพ็งผลา, 2535 : 172) ในเรื่องนี้ ผูเขียนไดนําอนุภาคเหตุการณแยงชิงตัวเจาหญิงไปจากเจาชายเสมือนโจรปาชิงโมราไปจาก
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“พระจันทโครพ” มาใช ขณะเดียวกันก็สรางตัวละครวิทยาธรใหมาแยงคนรักของตัวละครเอกไป ไมใชการแยงชิงภรรยาของ
วิทยาธรดวยกันเอง ดังปรากฏในเรื่อง “พระสมุทโฆษ” จนเปนเหตุใหเจาชายตองติดตามชวยเหลือ เห็นไดวา ผูเขียนยังคง
ลักษณะของวิทยาธรทีผ่ ูอานคุนเคยไว นั่นคือ เกงการตอสู มีพระขรรคเปนอาวุธ รวมทั้ง “เหาะได” ดังที่นําเสนอผานคําพูด
ของเจาชายวา “วิทยาธรคงจะพาเจาหญิงเหาะไป (เชิงเขาคันธมาทน) จึงเดินทางไดเร็วเพียงนี้” (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 :
165) การเลือกนําตัวละครวิทยาธรอยางสมเหตุสมผล นอกจากชวยใหเนื้อเรื่องสมจริง ยังเอื้อใหเจาชาย ไดแสดงวีรกรรมผาน
การฟนฝาอุปสรรคนานาเพื่อติดตามไปชวยเหลือเจาหญิงดวย
-ราชสีหทั้งสี่ตัว (ติณสีห กาฬสีห บัณฑุสีห และไกรสรราชสีห)
ราชสีห (สิงห) เปนสัตวปา หิมพานตที่สงางามและนาเกรงขาม สิงหในตํานาน จําแนกได 2 กลุม คือ ราชสีหและสิงห
ผสม ราชสีหเ ปนสัตวที่มีพละกําลังสูงมีอยูดวยกัน 4 ชนิดคือ บัณฑุราชสีห กาฬสีห ไกรสรราชสีห และติณสีห สวนสิงหผสมนั้น
มีอยูมากมายโดยปกติสิงหผสมคือ สัตวประสมที่มลี ักษณะของราชสีหกับสัตวประเภทอื่น ลักษณะเดนของ “บัณฑุราชสีห”
คือ มีผิวกายสีเหลือง กินเนื้อ เปนสัตวนักลาขนาดใหญ สัตวที่ถูกลามีตั้งแตสัตวประเภทกวาง ควาย ชาง หรือแมแตมนุษย
“กาฬสีหะ” เปนราชสีหที่กินพืชเปนอาหารเทานั้น มีกายดําสนิท และใหญราวโคหนุม ("กาฬ" แปลวาดํา) ถึงแมจะกินเฉพาะ
พืชแตกาฬสีหะก็มีกาํ ลังวังชาไมดอ ยไปกวาราชสีหชนิดอื่น“ไกรสรราชสีห” เปนสัตวทรงพลัง กายเปนสิงห มีขนแผงคอ ริม
ฝปาก ขนหาง และเล็บเปน สีแดงดั่งผารัตนกัมพล ไกรสรราชสีห เปนสัตวที่มีพละกําลังแรงกลา เปนนักลาชั้นเยี่ยมและกิน
สัตวใหญนอยเปนอาหาร และสุดทาย “ติณสีหะ” ลักษณะพิเศษ คือมีกายสีแดง เปนราชสีหที่กินแตพืชเปนอาหาร ลักษณะ
เดนอีกอยางของติณสีหะ คือมีเทาเปนกีบแบบ ราชสีหทุกชนิดมีเสียงคํารามอันทรงพลังในตํานานกลาววา เพียงเสียงคําราม
ของราชสีหก็สามารถทําใหสตั วอื่นเจ็บได
(http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/10/ShaoSiamYumKung/ Web Page/Singha.html,
8 มีนาคม 2561)
ในเรื่อง ราชสีหม ีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือตัวละครเอกใหพนจากสภาวะวิกฤต ปรากฏตั้งแตตนถึงตอนทาย
เรื่อง ผูเขียนสรางตัวละครราชสีหโ ดยยังคงลักษณะเดนตามที่ปรากฏในตํานานปาหิมพานต (สีของราชสีห) ขณะเดียวกันก็ได
ปรับรายละเอียดปลีกยอยบางอยางเพื่อใหสัมพันธกับเนื้อเรื่อง เชน ใหราชสีหสามารถพูดหรือสนทนากับมนุษยได และปรับ
พฤติกรรมการกินจากกินเนื้อสัตวเปนกินพืชเปนอาหาร กลาวคือหากเปนตามตํานาน “ไกรสรราชสีห” และ“บัณฑุราชสีห”
ตองกินสัตวใหญ หรือแมแตมนุษย เปนแตในเรื่องผูเ ขียนกําหนดใหตองกินผัก หรือสัตวเล็ก ๆ อยางหนู ลูกนก แมลง และ
แมแตไขมดแดง ที่เปนเชนนี้คงเนือ่ งดวยตองการนําเสนอใหเห็นความสมจริงเมื่อปาหิมพานตถูกบรรดาเจาชายจากเมืองตาง ๆ
บุกรุก และลาสัตวที่เคยเปนอาหารของพวกเขาไปหมด ราชสีหทั้งสีต่ ัวจึงตกอยูในสภาพที่ขาดแคลนอาหาร หิวโซ ซูบผอม และ
ออนแอลงไปทุกวัน ในทางกลับกัน “กาฬสีห” และ “ติณสีห” จากที่เคยกินแตพืชเปนอาหาร ก็กลับมากินสัตวเล็กสัตวนอย
เพื่อใหมีชีวิตอยูตอได เพราะพืชก็หายากขึ้น ความขาดแคลนดังกลาว จึงสงผลโดยตรงตอพละกําลัง ดังความวา
“…สัตวจํานวนไมนอยถูกเหลาเจาชายลาเพื่อความสนุกสนาน อยูดี ๆ ปาหิมพานตที่เคยอุดม สมบูรณของพวกเรา
ก็แปลกไป สัตวปาหายากขึ้นกวาเดิม”ไกรสรราชสีหบอก
“แมแตผักหญาที่เปนอาหารของพวกเราดวย” กาฬสีหกับติณสีห พูดพรอมกันในฐานะที่เคยเปนราชสีหมังสวิรัติ
มากอน
“พวกเราจึงตองอดโซ จนตองหาอะไรเทาที่พอจะกินไดมากินกันตาย บางครั้งก็แมลง บางครั้งก็หนู แมแตลูกนกใน
รังที่ยังบินไมได หรือไขมดแดงพวกเราก็กินมาแลว สวนมนุษยนั้นถือเปนอาหารล้าํ เลิศที่นาน ๆ จึงจะไดกินสักที” บัณฑุสีห
สาธยาย
(ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 54-55)
เห็นไดวาผูเขียนไดปรับรายละเอียดบางอยางใหเขากับสถานการณในเรื่อง กลาวคือ ไดสรางราชสีหทั้งสี่ใหมี
ลักษณะตรงขามกับการรับรูของผูอ าน (เจาชาย) โดยเปนเจาปาที่ขขี้ ลาด ไรอํานาจ ไมนาเกรงขาม และละทิ้งหนาทีผ่ ูพิทักษ
ปกปองผืนปา ที่เปนเชนนี้คาดวาผูเขียนจงใจจะย้ําแกนเรื่องหลักทีว่ า “ของวิเศษใดๆ ก็หาไดสําคัญ และมีอานุภาพยิ่งใหญ
เทากับการมีจิตใจที่เปยมไปดวยคุณธรรม เพราะคุณธรรมความดีในตัวคนเทานั้น ที่จะนําพาเรารอดพนจากภัยอันตราย
ทั้งมวล และไดรับการยอมรับจากผูอื่นอยางแทจริง” ใหชัดเจนนั่นเอง ดังที่ที่สุดแลวเจาชายก็ไดพสิ ูจนใหเห็นวา คุณธรรม
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ความดี นอกจากจะชวยใหคนเราปลอดภัยจากอันตราย ยังเปลีย่ นศัตรูกลายเปนมิตรไดดวย เพราะเจาชายสามารถใชความ
จริงใจเตือนสติใหเหลาราชสีหกลับมาตระหนักในหนาที่ของตน และกลับมายิ่งใหญใหไดอีกครั้ง เหนือสิ่งอื่นใด สามารถเปลี่ยน
สถานะตนเองจากเหยื่อกลายเปนกัลยาณมิตรของศัตรูได หากมองในแงความบันเทิง เหตุการณตอนนี้นับวาสามารถสราง
ความกระหายใครรู และอยากหาคําตอบตอไปวา “ราชสีหทั้งสี่ตัวจะกลับมายิ่งใหญเพื่อปกปองรักษาผืนปาใหมีความอุดม
สมบูรณอีกครั้งไดหรือไม”
2. ยักษ
ยักษ ในความเขาใจโดยทั่วไปคือ เปนอมนุษยที่มีรางกายใหญโต มีเขี้ยว นิสัยดุราย กินสัตวทุกชนิดเปนอาหาร
รวมทั้งมนุษย ยักษมักปรากฏในนิทานหรือวรรณคดีไทยหลายเรื่อง เชน พระอภัยมณี นางสิบสอง พระรถ-เมธี สิงหไกรภพ
เปนตน ยักษในนิทานมักถูกสรางใหเปนศัตรูกับตัวละครเอก หรือ ตัวละครเอกตองปราบ ซึ่งผูเ ขียนก็ไดย้ําใหเห็นวายักษกับ
มนุษยเปนศัตรูกัน ผานคําพูดของพระราชาตอนออกคําสั่งใหเจาชายไปร่ําเรียนวิชา และหาของวิเศษประจํากายวา “เจา
จะตองออกเดินทางประกอบวีรกรรมสรางชื่อเสียงใหทุกคนยอมรับ เจาอาจหาชองทางขึ้นไปบนสวรรคชั้นดาวดีงส หรือเปนนัก
ลายักษก็นาสนใจไมนอย อยาลืมวายักษคือศัตรูตัวฉกาจของบรรดาเจาชาย” (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546: 33)
ยักษในเรื่องนี้ไดรับเลือกนํามาสรางสรรคใหมใหกลายเปน “ยักษในฝน” ที่เด็ก ๆ อยากอยูใกล อยากกอด (เหมือนที่
เจาชายและขอทานนอยทํา) เพราะนอกจากจะไมดรุ ายแลว ยังมีจิตใจออนโยน และนาสงสารดวยเปนฝายถูกรังแกจากมนุษย
ผูเขียนไดนําเสนอใหเห็นผานตัวละครยักษอินทุมาร ที่ใชน้ําตารดตนสรรพยาและสวนผลไมแทนพี่ชายที่ตรอมใจตายเพราะ
ลูกเลีย้ ง (ยักษพินทุมาร) จนพืชพันธุเติบโต และงดงาม ความออนโยน และนาสงสารของยักษ ปรากฏใหเห็นผานคําตอบของ
ยักษอินทุมาร ตอนที่เจาชายสงสัยวาถูกสาปเปนหินแบบนี้ แลวสามารถดูแลตนสรรพยาและผลไมอื่นไดอยางไร ความวา
“ตัวฉันแข็งเปนหิน แตใจฉันไมไดแข็งเปนหินตามไปดวยสักหนอย ฉันใชวิธีรองไหออกมา แลวน้ําตาก็หยาดเปนทางจาก
ใบหนาสูปลายเทา ดวยวิธีนี้ฉันจึงรดน้ําตนสรรพยาและตนไมอื่น ๆ ได...ตลอดยี่สิบปยี่สิบปมานี้ ฉันตองเผชิญหนากับบรรดา
เจาชาย ที่แสวงหาของวิเศษจํานวนเทาไรตอเทาไร ทีแรกพวกเขาเห็นฉันก็หวาดกลัว แตเมื่อรูวาฉันขยับตัวไมได และตนสรรพ
ยาก็ยังไมผลิใบ พวกเขาก็บันดาลโทสะ แลวมาระบายอารมณที่ฉันทัง้ เตะทั้งตอย บางทีก็ขวางอาวุธวิเศษมาใส โชคดีที่
ประโยชนของการมีรางเปนหินก็คอื รางกายของฉันไมไดรับรูถึงความเจ็บปวดนั่นเลย แมแตอาวุธวิเศษก็ทําอะไรฉันไมได”
(ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 124-125)
ความขางตนเห็นไดวา ผูเ ขียนสรางตัวละครและเหตุการณที่กลับดานจากการรับรูเดิม กลายเปนวายักษในเรื่องเปน
ฝายที่ถูกมนุษยทําราย ไมวาจะจากบรรดาเจาชายที่มาแสวงหาของวิเศษ หรือ ฤาษีตาไฟที่มาแยงชิงใบสรรพยา แตเจาชาย
ตางจากมนุษยคนอื่น ๆ ที่ยักษอนิ ทุมารเคยรูจัก เพราะนอกจากจะไมทํารายตนแลว กลับเปนผูชวยเหลือใหพนจากคําสาป
ผูเขียนกําหนดใหเจาชายและขอทานนอย เปนผูคนพบความดีงามทีซ่ อนอยูภายในจิตใจของยักษตนนี้
การที่ผูเขียนปรับบุคลิกภาพภายในของยักษใหตางไปจากเดิม คงดวยเหตุผลเดียวกันกับที่สรางราชสีหทั้งสี่ คือ
เพื่อใหเจาชายไดแสดงคุณธรรม และประกอบวีรกรรม เพราะทีส่ ุดแลวเจาชายก็สามารถชนะใจยักษตนนี้ได โดยไมตองใชอาวุธ
ใด ๆ การชวยเหลือยักษอินทุมารใหพนจากคําสาป จึงเสมือนการย้ําวา “ผูมีหัวใจวิเศษ” ตางหาก คือคนเกงที่แทจริง และการ
ครอบครองใด ๆ ก็ไมยิ่งใหญเทากับ “ครองใจคน” ในที่สุดยักษกับมนุษยก็เลิกเปนศัตรูกัน หรืออีกตอนหนึ่งที่ยักษอินทุมาร
ตองการตอบแทนดวยการมอบใบสรรพยาใหเจาชายติดตัว แตเจาชายปฏิเสธ โดยใหเหตุผลวา “ฉันมาเอาใบสรรพยาให
อาจารยก็เพื่อแลกกับของวิเศษชิ้นหนึ่งอยูแลว ดังนั้นฉันจึงไมควรไดรับรางวัลอะไรมากไปกวานี้” ยิ่งทํายักษอินทุมาร
ประทับใจเจาชายจนตองควาตัวเขามากอด ดังความวา ยักษไดฟงก็ดึงตัวเจาชายมากอด เจาชายกอดตอบ แตที่เจาชายกอด
นั้นเปนเพียงเสีย้ วหนึ่งของตนแขนยักษเทานั้น ยักษตั้งใจจะลูบศีรษะเจาชาย แตเพียงปลายนิ้วเขาก็ใหญเกินกวาศีรษะมนุษย
เสียแลว น้ําตาของเจาชายปริม่ ออกมาคลอเบา นี่เปนครั้งแรกที่มีคนแสดงความรักตอเขาเชนนี้ แตลุงยักษไมใชคน ดังนั้นฉันจึง
เปลี่ยนขอความนี้ใหมวา นี่เปนครั้งแรกที่มีสิ่งมีชีวิตแสดงความรักตอเขา (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 143) เหตุการณนี้
นอกจากจะทําใหรสู ึกวายักษก็ไมจาํ เปนจะตองมีนสิ ัยดุรายเหมือนหนาตาเสมอไป ยังชวยใหผูอานที่เปนเด็กและเยาวชนได
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ขอคิดมาไปปรับใชในชีวิตจริงดวย เชน ถาเราหยิบยื่นมิตรภาพที่จริงใจใหผูอื่น เราก็จะไดรับมิตรภาพที่ยั่งยืนคืนกลับมา หรือ
ไดขอคิดวา“คนเราไมควรตัดสินผูอ ื่นจากรูปลักษณภายนอก” อันเปนแกนเรื่องรองที่ผูเขียนนาจะตั้งใจนําเสนอ
3. พระอาจารยฤาษีตาไฟ
ฤาษี (ตาไฟ) เปนนักบวชที่บําเพ็ญพรต (ตบะ) อยางยิ่งยวด มีฤทธิ์เหนือกวานักบวชอื่น ฤาษีในนิทานไทยมักมี
อิทธิฤทธิ์ อํานาจวิเศษ เชน ชุบชีวิตสัตวใหกลายเปนคน รูเ หตุการณลวงหนา หรือเนรมิตสิ่งของวิเศษตาง ๆ ได จัดเปน
อนุภาคตัวละครในนิทานไทย กรณีของฤาษีตาไฟ ปรากฏใหเห็นในหลายเรื่องเชน “จําปาสี่ตน” หรือ “4 ยอดกุมาร”
หลังจากที่ตนจําปา 4 ตน ถูกลอยน้ํามาจนถึงอาศรมฤาษีตาไฟ ทานเขาฌานดูกร็ ูเรื่องราวจึงไดสั่งลูกศิษยไปนํามา ดังความวา
“พระฤาษีตาไฟผูตองหลับตาอยูเสมอ เพราะถาลืมตามองสิ่งใดสิ่งใดนั้นจะลุกไหมเปนไฟทันที ทานเห็นแปลกนักก็เขาฌานดู
เหตุการณจึงรูเ รื่องโดยตลอด และสั่งลูกศิษยใหไปนําจําปาทั้ง ๔ ตนมาใหทานโดยเร็ว” (ลําจวน, ม.ป.ป.: 6) ฤาษีตาไฟใน
นิทานมีลักษณะนาเคารพนับถือ ใจดีมีเมตตา คอยชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก ดังที่ไดชุบชีวิตจําปาสีต่ นใหกลายเปน 4 กุมาร
เหมือนกําเนิดเดิม ในเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ผูเขียนสราง “ฤาษีตาไฟ” เปนพระอาจารยของเจาชาย เปนเจาของสํานักทาง
การศึกษาอันดับหนึ่ง เกงกลาสามารถ และมีอิทธิฤทธิ์ ความนาสนใจของตัวละครฤาษีตาไฟ เริม่ ตั้งแตเมื่อถูกสั่งใหไปร่ําเรียน
วิชาหาของวิเศษ เจาชายก็ไดเขาหองสมุดหลวง และเปดหนังสือเรื่อง “10 อันดับสํานักฤาษียอดเยี่ยมแหงปาหิมพานต”
อาน ตอนนีผ้ ูเขียนไดแนะนําใหผูอานรูจักสํานักฤาษีตาง ๆ ไปพรอมเจาชาย และสุดทายเจาชายก็ตัดสินใจเลือก “สํานักฤาษีตา
ไฟ” ดวยเหตุผลวา “คงไมมีสาํ นักฤาษีใดจะเหมาะกับตนเทากับที่นี่อีกแลว แมสํานักฤาษีทุกแหงจะมีการมอบใบอนุญาตการ
ประกอบวีรกรรมภายหลังสําเร็จวิชา แตไมมสี ํานักฤาษีใดที่เนนการสอนใหลูกศิษยออกสรางวีรกรรมทุกประเภทเชนสํานักฤาษี
ตาไฟเลย” (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546: 44)
ผูเ ขี ยนยั ง คงสร างตั วละครฤาษี ตาไฟให เ ปน ผู มี อิท ธิ ฤ ทธิ์ มีลู ก ศิ ษย เ คารพนับ ถื อ มากมาย ขณะเดีย วกั นก็ ป รั บ
รายละเอียดบางอยางใหตรงขามการรับรูเดิม กลาวคือ สรางใหกลายเปนผูทรงศีล และเปนครูที่ละโมบโลภมาก ขี้โกง เห็นแก
ตัว และไรความเมตตา เห็นไดจากตอนสั่งเจาชายไปเสี่ยงอันตรายที่หุบเหวยักษ เพื่อนําไบสรรพยามาแลกของวิเศษ 1 ชิ้น และ
แมวาลูกศิษยตายก็จะไมรับผิดชอบ ดังความวา“ขาจะใหเจาทํางานแลกกับของวิเศษอยางหนึ่ง แตมันเปนงานที่เสี่ยงอันตราย
มาก เจาจะตองใชความรูที่เรียนมาทั้งหมดในการปฏิบัติภารกิจที่วานี้ แลวหากเจาตายขึ้นมา จะมาโทษขาไมไดนะ” (ปรีดา
อัครจันทโชติ, 2546 : 105) ความขี้โกงของฤาษีตาไฟ ยังปรากฏอีกครั้งหลังจากที่เจาชายเสี่ยงชีวิตนําใบสรรพยามาได สุดทาย
กลับมอบของวิเศษชั้นรอง ๆ ใหเทานั้น ดังความวา “…เจาชายรับผาวิเศษ ดวยมืออันสั่นเทา เขาไมเคยไดยินชื่อผาหมวิเศษมา
กอน อาจเปนไดวานี่เปนเพียงของวิเศษชั้นรอง ๆ ลงไป ซึ่งไมปรากฏอยูในรายชื่อ 100 อันดับของวิเศษแสนวิเศษ และแมจะ
ยังนึกไมออกวาตนเองจะไดประโยชนอะไรจากของวิเศษชิ้นนี้บาง แตนี่ก็เปนของวิเศษชิ้นแรกที่เปนของเขาเอง” (ปรีดา อัคร
จันทโชติ, 2546 : 144-145)
นาสังเกตวา การสรางใหฤาษีตาไฟเปนเจาของสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งแหงปาหิมพานต และมีพฤติกรรม
แสวงหากําไรจากผูเ รียนอยูต ลอดเวลา นับตั้งแตระบุคณ
ุ สมบัติของคนที่จะเขามาศึกษาวาตองมีเชื้อสายกษัตริยเทานั้น (เพราะ
คาเลาเรียนแพง) คือการสะทอนใหเห็นการปดกั้นโอกาสทางการศึกษาของผูที่มีใจรักการเรียน แตขาดแคลนทุนทรัพย แตทวา
ถึงแมฤาษีตาไฟจะไดรับการยอมรับจากบรรดาลูกศิษย (เจาชาย) อื่น ๆ แตเขาก็ถูกตัดสินจากเจาชาย (และผูอาน) ไปแลววา
ขาดคุณสมบัติของคนดี (ครูที่ดี) อีกทั้งการที่ผูเขียนจงใจเลือกตัวละครฤาษีตาไฟในนิทานมาปรับใหมโดยใสภาพตรงขามจาก
การรับรูเ ดิม นาจะตองการเนนย้ําแกนเรื่องรองที่วา “สถาบันการศึกษาตองเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกศิษยโดยไมเลือก
ชนชั้น วรรณะ และครูที่ดีตองปฏิบัติหนาที่โดยไมเห็นแกอามิสสินจาง” ขณะเดียวกันก็ใชตัวละครและเหตุการณที่เกี่ยวของ
วิพากษระบบการศึกษาไทยไปพรอมกัน
4. เสือและโคที่ถูกชุบเปนคน (ชายหมหนังสือ ชายหมหนังโค)
ในเรื่อง “หลวิชัย-คาวี” ลูกเสือลูกโคไดผจญภัยไปตามปาเขา จนไดพบกับพระฤาษี พระฤาษีแปลกใจที่เห็นเสือกับ
โคเปนมิตรกัน จึงไตถาม เมื่อไดทราบเรื่องราวความเปนมา จึงทําพิธีชุบใหกลายเปนคนโดยตั้งชื่อลูกเสือวา หลวิชัย สวนลูกโค
ชื่อวา คาวี และมอบพระขรรคศกั ดิ์สิทธิ์ใหทั้งสองไวใชปองกันตัว กอนจากกันหลวิชัยไดทําพิธีเสี่ยงดอกบัวไววา หากคาวีสุข
สบายดอกบัวที่ตนเก็บไวก็จะสดชื่นตลอดไป หากคาวีไดทุกขรอนดอกบัวที่เสี่ยงสัตยอธิษฐานจงเหี่ยวเฉา (นิทานไทย, 2539 :
388-389)
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ผูเขียนไดนําอนุภาคเสือและโคที่ถูกชุบเปนคนนี้ มาใสไวในตอนที่เจาชายพบขอทานนอย ชายหมหนังเสือ และชาย
หมหนังโค กําลังทะเลาะกัน ดวยเหตุวาขอทานนอยเตะดอกบัวเสีย่ งทายตกน้ํา เจาชายจึงเขาไปสอบถามที่มาที่ไป จนไดความ
วา ทั้งสองคน “...ไดพบฤๅษีตนหนึง่ และชวยเสกใหพวกตนกลายเปนคน อีกทั้งยังสอนวิชาให เมื่อสําเร็จวิชาไดตัดสินใจจะแยก
ยายกันไปผจญภัยประกอบวีรกรรม จึงใชดอกบัวเสี่ยงทายวา หากอีกฝายมีอันตราย ขอใหดอกบัวเหี่ยวเฉา” (ปรีดา อัครจันท
โชติ, 2546 : 112) เหตุการณนคี้ ลายกับที่พระฤาษีชุบลูกเสือ(หลวิชัย)-ลูกโค(คาวี) เปนคน ซึ่งการสรางตัวละครชายหมหนัง
เสือ และชายหมหนังโคขึ้นมาชวยใหผูอานเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง “หลวิชัย-คาวี” ไดทันที สวนการเพิ่มเหตุการณขอทานนอยทํา
ดอกบัวเสี่ยงทายของสองคนตกน้ํา จนเกิดเหตุทะเลาะกันใหเจาชายไดมาชวยไกลเกลี่ย ก็เพื่อใหตัวละครคูแทของเจาชาย คือ
ขอทานนอย ไดปรากฏตัว และกลายเปนกัลยาณมิตรรวมเดินทางผจญภัยไปดวยกันจนตลอดเรื่อง
5. เจาหญิงในปลองไมไผ
เจาหญิงในปลองไมไผ มีกําเนิดใกลเคียงกับตัวละครเจาหญิงยอพระกลิ่น ในเรื่อง “มณีพิไชย” กลาวคือ เปนผูที่มี
ความงามราวเทพธิ ด า และเกิ ดจากความรัก ต างเผ าพั น ธุ ระหว างคนกับ เทพ ผู เขี ย นได เ ลื อกอนุภ าคตัว ละครนี้ ม าใช ใ น
วรรณกรรมเยาวชน โดยปรับใหมีความแตกตางเล็กนอย ตรงที่เจาหญิง(ในปลองไมไผ) ในเรื่องเปนธิดาที่เกิดจากพระอินทรกับ
แมที่เปนมนุษยธรรมดา มิใชเชื้อสายกษัตริย ตางจากเจาหญิงยอพระกลิ่นที่เกิดจากพระอินทรกับแมที่เปนเชื้อกษัตริย และ
ลักษณะพิเศษที่แตกตางอีกอยาง คือเจาหญิงยอพระกลิ่นมีกลิ่นกายหอม สวนเจาหญิงในเรื่องนี้ผูเขียนไมไดระบุไว
การที่ผูเขียนสรางตัวละครเจาหญิงในปลองไมไผขึ้นมา ก็เพื่อใหเจาชายไดแสดงคุณลักษณของเจาชายที่ดี คือการ
แสวงหาคูครองที่เหมาะสม และแสดงความสามารถในการฝาฟนอุปสรรคเพื่อติดตามหานาง หลังจากที่มีวิทยาธรตนหนึ่งแยง
ชิงไป แตสุดทายเจาชายก็ถูกปฏิเสธ เนื่องจากเจาหญิงยอมรับไมไดที่เจาชายไมมีของวิเศษ และคิดวาคงไมอาจปกปองนางจาก
อันตรายใด ๆ ได นางจึงเลือกที่จะอยูกับวิทยาธรตอไป ดังความวา“ฉันไมยอมอยูกับคนที่ไมมีของวิเศษหรอกทานจะไปไหนก็
ไปเสียเถอะ อยางนอยคนที่ลักพาตัวฉันมาเขาก็มีพระขรรควิเศษที่สามารถชนะศัตรูไดสิบทิศ เขาบอกฉันวาเขาจะบุกยึดเมือง
ใดเมืองหนึ่งใหฉัน เขาจะตั้งตัวเองเปนพระราชา แลวฉันก็จะเปนพระราชินี” (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 218-219) เมื่อ
พิจารณาโดยละเอียด พบวาเจาหญิงในปลองไมไผ นาจะถูกสรางขึ้นมาดวยเหตุผล 3 ประการ หนึ่ง ใหเจาชายไดแสดงวีรกรรม
สอง ใหเจาชายไดคนพบวาเนื้อคูที่แทจริงที่ไมเคยทิ้งเขาไปไหนเลย ก็คือคนธรรมดาอยางขอทานนอย และสาม เจาหญิงและ
เหตุการณตอนปฏิเสธเจาชาย ชวยย้ําแกนเรื่องหลักใหเดนชัดยิ่งขึ้น นับวาผูเขียนเลือกนําอนุภาคตัวละคร “เจาหญิงยอพระ
กลิ่น” จากเรื่อง “มณีพิชัย” มาปรับใชไดอยางเหมาะสมกับเรื่อง
6. นกแกวแปลง (จากการกินใบสรรพยา)
ในนิทานเรื่อง“สิงหไกรภพ”ตอนที่ยักษพินทุมาร (พอเลี้ยง) ออกไปลาสัตวหาอาหาร สิงหไกรภพและพราหมณเทพ
จินดา ไดแอบเขาไปในหองที่ถูกสัง่ หาม จึงพบวามีใบตนสรรพยาอยูหลายสี ทั้งสองจึงลองกินใบสรรพยาสีแดงเขาไป ก็กลาย
รางเปนพญานาค เมื่อพอเลี้ยงกลับมาไมเห็นลูก ๆ พบแตนาคสองตัวจึงรีบเอาน้ํามวกผามาใหกิน ทัง้ สองจึงคืนรางเปนมนุษย
เชนเดิม และถูกสั่งหามเขาอีกเปนอันขาด แตเมื่อพอเลี้ยงออกไป ทัง้ สองก็แอบเขามาอีก และลองกินใบสรรพยาสีขาว ปรากฏ
วารางก็กลายเปนลิง พอกินใบสีเขียวรางกลับกลายเปนนกแกว พอกินใบสีเหลืองรางก็กลายเปนสีทองทั่วทั้งตัว ตกกลางคืนพอ
พอนอนหลับ ทั้งสองก็กินใบไมสีเขียวกลายรางเปนนกแกวคาบหอยาหนีไป
ผูเขียนไดนําเหตุการณกินใบไมกลายราง และอนุภาคนกแกวแปลงมาใชตอนที่เจาชายและขอทานนอย ถูกวิทยาธรที่
แยงชิงตัวเจาหญิงไปผลักตกหนาผา ขอทานนอยนึกขึ้นไดวามีใบสรรพยาอยู 2 ใบ จึงทานคนละใบเพื่อกลายเปนนกแกวบินขึ้น
ไปขางบน ดังความวา “ใบสรรพยานี่นา !…ดีจัง ถาอยางนั้นเราก็รอดแลวละ” เจาชายรับใบสรรพยาจากขอทานนอยมาใบหนึ่ง
แลวเอาใสปากเคี้ยว ขอทานนอยทําตาม สักพักทั้งสองก็กลายรางเปนนกแกวตัวไมใหญ แตก็แข็งแรงพอที่จะบินกลับสูหนาผา
ได (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 121-12) เห็นไดวาการกินใบสรรพยาสีเขียว ทําใหกลายรางเปนนกแกว เปนไปเชนเดียวกัน
กับที่สิงหไกรภพกินเขาไปเพื่อกลายรางเปนนก แตในเรื่องนี้ผเู ขียนมีการปรับใหมคี วามตางกันเล็กนอยตรงที่ถากินใบสรรพยาสี
เหลืองเขาไปก็สามารถกลับคืนรางเดิมไดทันที แตในเรื่อง “สิงหไกรภพ” การจะกลับคืนรางเดิมไดตองกินน้ํามวกผาเทานั้น
อนึ่ง การที่ผูเขียนนําใบสรรพยามาปรับใชในเรื่องนี้เพียง 2 สี คือสีเขียวและสีเหลือง คงเพราะตองการใหผูอานที่เปนเด็กและ
เยาวชนเขาใจไดงาย ไมซับซอน ทั้งยังนํามาใชอยางมีเหตุผล และเหมาะสมตอเรื่อง คือชวยใหตัวละครพนจากสถานการณอัน
เลวราย (ตกหนาผา) ได
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7. เทวดาแปลง
เทวดาแปลง หรือชายรางสีทอง เคยปรากฏแลว ในเรื่อง “สังขทอง” ตอนที่เจาเมืองพาราณสีสั่งใหเขยทั้ง 6 และ
เจาเงาะไปหาเนื้อมาคนละตัว เจาเงาะเขาไปในปาถอดรูปเงาะออกแลวก็มีรางเปนสีทอง จากนั้นก็รายมนตเรียกเนื้อ เนื้อ
ทั้งหลายก็มาอออยูที่พระสังขทอง ทั้ง 6 เขยคิดวาเปนเทวดาจึงเขาไปขอเนื้อ พระสังขยกใหโดยขอตัดใบหูคนละนิด วันตอมา
เจาเมืองก็สั่งใหเขยทั้ง 6 หาปลามาถวาย ทั้งวันก็ไมไดอีกตามเคย เมื่อพบปลามาอออยูที่พระสังข จึงกราบไหวออนวอนขอ
ปลาอีก พระสังขก็ยกใหโดยขอตัดปลายจมูก ซึ่งกลายรางเปนสีทองนี้เองที่ทําใหทั้ง 6 เขยหลงเชื่อวาพระสังขทองเปนเทวดา
ผูเขียนไดนําเหตุการณกลายรางเปนสีทอง (เทวดาแปลง) มาไวในเรือ่ ง ตอนที่เจาชายหมผาหมวิเศษทีไ่ ดรับมอบจาก
พระอาจารยเพื่อกลายรางเปนสีทองนั่งอยูใตตนโพธิ์เพื่อหลอกขอใหเจาชายคนอื่น ๆ ยอมชวยเหลือติดตามหาเจาหญิงในปลอง
ไมไผ ดังนั้น เมื่อเจาชายคนอื่น ๆ เห็นรางทองของเจาชายจึงพากันหลงเชื่อวาเปนเทวดาจริง ๆ ดังความวา “รางกายเปน
ทองคํามลังเมลืองอยางนั้น ก็มีแตเทวดาเทานั้นแหละใครที่อยูในตระกูลเทพยอมดูออกทั้งนั้น” เจาชายแสงอาทิตยวา “เราเขา
ไปหาทานกันเถิด เผื่อวาจะไดขอคําแนะนําจากทาน” แลวเขาก็เดินนําเจาชายคนอื่นๆเขาไปหมอบแทบเทา (ปรีดา อัครจันท
โชติ, 2546: 162-164) เหตุการณนี้นับวา คลายกับในเรื่อง “สังขทอง” แตผูเขียนไดปรับใหแตกตางคือ สลับเหตุการณให
เจาชายเองเปนฝายที่ตองการความชวยเหลือจากเหลาเจาชายใหชวยตามหาเจาหญิงที่ ไมใชเจาชายทั้งหลายเปนฝายมาขอ
ความชวยเหลือจากเจาชาย (เทวดาแปลง) ซึ่งเหตุการณนเี้ จาชายก็สามารถใชบารมีของเทวดาปลอม หลอกใหเจาชายคนอื่น ๆ
หลงเชื่อและยอมทําตามที่ขอ นับเปนการปรับใชอนุภาคอยางเหมาะสมกับสถานการณในเรื่อง ขณะเดียวกันก็ชวยย้ําแกนเรื่อง
รองที่วา “คนเราไมควรตัดสินผูอนื่ ที่รูปลักษณภายนอก” ไดอีกดวย
8. ลิงจอ
ลิงจอ เปนตัวละครที่ผเู ขียนสรางสรรคขึ้นใหม มีความพิเศษคือ เปนสัตวที่สนทนากับมนุษยได การสรางตัวละครลิง
จอเขามามีบทบาทในเรื่อง อาจเปนเพราะธรรมชาติของลิงเปนสัตวที่ฉลาด คลองแคลว วองไว ลิงจอในเรื่องจึงมีบทบาทเปน
เปนผูชวยคนสําคัญของฤาษีตาไฟ ทําหนาที่เก็บเงินคาสมัครเขาเรียน และอื่นๆ ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของลิงจในเรื่อง
คือไมไดกินกลวยแตกินมะขามปอม ผูเขียนไดบรรยายใหผูอานรูจักลิงจอ ผานสายตาเจาชาย เมื่อเดินทางไปถึงสํานักฤาษีตาไฟ
ครั้งแรก วา ระหวางที่เสียงจอแจดําเนินอยูนั้น ลิงจอตัวหนึ่งก็เดินเขามา มือของมันถือฝกมะขามและปากของมันก็เคี้ยว
มะขามไปดวย เจาชายแปลกใจ เพราะเคยเห็นแตลิงกินกลวย แตลงิ กินมะขามนี่นับวาเปนครั้งแรกจริง ๆ…มันคายเม็ดมะขาม
ออกมา แลวก็เดินนําทางเจาชายทั้งหลายเขาไปยังปาลึก (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 60-61) โดยธรรมชาติของลิงตองกิน
กลวย แตเหตุใดผูเขียนกลับสรางลิงจอใหกินมะขามปอมแทน เมือ่ อานจนจบจึงไดพบคําตอบวา เพื่อความสมจริงของเรื่อง
เพราะผูเขียนมีการเฉลยในตอนทายวา ฤาษีตาไฟกลัวกลวย จึงออกกฎหามนํากลวยทุกชนิดเขามาในเขตสํานัก นั่นจึงเปนเหตุ
ใหลิงจอตองฝนทําในสิ่งที่ไมชอบเพื่อความอยูรอด แตหากมองในเชิงลึก ผูเขียนคงตองการใหขอคิดแกผูอานวา การฝนทําในสิ่ง
ที่ขัดกับความตองการของตน ชีวิตยอมไมมีความสุข เพราะทายที่สุดแลว เจาชายก็ไดเตือนสติใหลิงจอไดคิดถึงความจริงขอนี้
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
จากผลการศึ กษา แสดงเห็ นไดว าการนํา อนุ ภาคตั วละครที่ ผูอ านรูจั กหรือ คุน เคยจากนิท านไทย มาปรั บใชใ น
วรรณกรรมเยาวชนอยางเหมาะสม นอกจากจะชวยใหเนื้อเรื่องสนุกสนาน มีจุดเดน ชวนติดตาม และทําใหผูอานไดนึก
เชื่อมโยงตัวละครในเรื่องไปยังตัวละครนิทานไทยเรื่องตาง ๆ แลว ทุกตัวละคร และทุกเหตุการณในเรื่อง ยังชวยใหผูอาน
มองเห็นแกนหรือแนวคิดที่ผูเขียนตองการนําเสนอ อันเปนคุณคาทางปญญา นอกเหนือจากคุณคาเชิงอารมณในฐานะงาน
บันเทิงคดี จึงอาจกลาวไดวา วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ของปรีดา อัครจันทรโชติ นอกจากจะสรางความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ยังมีสวนชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ และกระตุนใหเยาวชนหันมาสนใจอานนิทานไทยเพิ่มขึ้น
การนําจุดเดนจากนิทานมาผสานผสมในวรรณกรรมรวมสมัยเชนนี้ จึงเปนการสรางโลกในจินตนาการใหเด็กและเยาวชนได
ผจญภัยไปในดินแดนมหัศจรรยรวมไปกับตัวละคร ขณะเดียวกันก็ทําใหโลกมหัศจรรยที่นาตื่นตาตื่นใจสามารถอยูรวมสมัยกับ
เด็กและเยาวชนในโลกปจจุบันอยางลงตัว
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สิทธิในการพัฒนาของผูหญิงลุมน้ําโขง:ผลกระทบจากการสรางเขื่อนตอความมั่นคงทางอาหาร
Right to Development of Mekong Women: Impacts of Hydropower Dam to
Food Security
สิญา อุทัย
ภาควิชาสังคมศาสตรกับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทคัดยอ
แมน้ําโขงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชนริมฝงแมน้ําทั้งสองฝง แตโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจาก
ขอตกลงความรวมมือเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการสรางเขื่อนพลังน้ําเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา
ตั้งแตแมน้ําโขงตอนบนในประเทศจีน ไดสงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นในเชียงของเพราะวาแมน้ําโขงไมไดจํากัดอยูในเขตแดนของรัฐใด
รัฐหนึ่ง เขื่อนแมน้ําโขงในประเทศจีนจึงกระทบตอระบบนิเวศนของแมน้ําทั้งทางดานทรัพยากรอาหารและวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคน
ที่เชียงของ ผูวิจัยไดนําแนวคิดความมั่นคงทางอาหารและสิทธิในการพัฒนามาอธิบายถึงบริบทและการปรับตัวของผูหญิงในเชียงของ ซึ่ง
พบวาบทบาทของผูหญิงเชียงของในปจจุบันมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของแมน้ําโดยผลกระทบของการสรางเขื่อน ทําให
บทบาทของผูหญิงเชียงของเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะดานความมั่นคงทางอาหาร
คําสําคัญ: แมน้ําโขง เขื่อนแมน้ําโขง บทบาทของผูหญิง ความมั่นคงทางอาหาร
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

แมน้ําโขงเปนแมน้ําสายสําคัญของภูมิภาคทีม่ ีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาในธิเบต ไหลลงมาทางใตผานพื้นที่ของ 6
ประเทศไดแก จีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม รวมความยาวถึงกวา 4,880 กิโลเมตร (สุมาลี สุขตานนท: 2560)
หลังการสิ้นสุดสงครามเย็นในภูมิภาค ประเทศตางๆ ในแถบอุษาคเนยมุงไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันในเศรษฐกิจ
โลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) จึงไดริเริม่ แนวคิดการพัฒนาภูมภิ าคลุม น้ําโขงในกรอบความรวมมือเศรษฐกิจ
โดยเนนที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมตอการคาการลงทุนของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง (ADB: 2017)
งานศึกษาชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง สิทธิการพัฒนาของผูห ญิงและความมั่นคงทางอาหารในแมน้ําโขง จาก
บริบทของการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา โดยทุนสนับสนุนการวิจยั จาก SHAPE-SEA ในการทําการศึกษาพื้นที่ชุมชนลุมน้ําโขงที่
เมืองอันหยาง ประเทศเวียดนาม และเมืองเชียงของ ประเทศไทย โดยมีกรอบการวิจัยที่เกีย่ วของกับสิทธิและบทบาทของ
ผูหญิงตอการพัฒนา และความมัน่ คงทางอาหารจากความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาลุมน้ําโขง โดยทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม เพื่อนําไปสูค วามเขาใจถึงสถานการณที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ในประเด็นที่
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เกี่ยวกับผูหญิงและทรัพยากรอาหารจากการพัฒนาโครงการเขื่อนพลังน้ําบริเวณลุม น้ําโขงทั้งตอนบนและตอนลาง ที่จะนําไปสู
ขอเสนอในการผลักดันเชิงนโยบายตอไป โดยในรายงานนี้เปนการนําเสนอขอคนพบเฉพาะพื้นที่ศึกษาที่เชียงของซึ่งใชกรอบ
แนวคิดรวมกันดานสิทธิในการพัฒนา สิทธิสตรีและความมั่นคงทางอาหารในการอภิปรายผล
อําเภอเชียงของในจังหวัดเชียงราย เปนอําเภอหนึ่งที่มีเขตแดนติดกับแมน้ําโขง ซึ่งกั้นเขตแดนไทย-ลาวทางตอน
เหนือ และเชียงของยังไดชื่อวาเปนเมืองชายแดน ที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจการคามาตั้งแตอดีต มีกลุมชาติพันธุหลายหลาย
อพยพเขามาตั้งชุมชนดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ที่เกิดจากระบบนิเวศนของแมน้ําโขง และแหลงที่ตั้งที่กลายเปน
ยุทธศาสตรสําคัญทางการเมืองและการคาในอดีต กอใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรมลุม น้ําโขงระหวางพื้นที่ทั้งสองฝงของแมน้ํา ซึ่งมี
การติดตอสัมพันธกันและดํารงวิถีชีวิตรวมสายน้ําเดียวกัน แมวาจะมีชวงที่ซบเซาเนื่องจากสงครามเย็น ทําใหการติดตอ
ระหวางไทย-ลาวหยุดชะงัก แตหลังจากชวงสิ้นสุดสงครามเย็น กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจก็ไดเขามาสูภ ูมิภาคอยางรวดเร็ว
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนลุมน้ําโขงที่เชียงของดวยเชนกัน
เมืองเชียงของกับการพัฒนา
เมืองเชียงของ หมายถึง เมืองที่อยูริมน้ําของ (สงวน โชติสุขรัตน: 2552) ซึ่งในอดีตเคยอยูภายใตการปกครองของทั้ง
ลานนา พมา และหลวงพระบาง และเมื่อสยามเขามามีอํานาจในลานนา ในป พ.ศ. 2457 จึงมีสถานะเปนอําเภอเชียงของสวน
หนึ่งของจังหวัดเชียงรายมาจนถึงปจจุบัน (เชียงของ.เนต: มปป.) เชียงของอยูในเสนทางการคาขบวนคาราวานจากยูนนานลง
มา กับขบวนสินคาที่มาจากเชียงใหม ทําใหกลายเปนศูนยกลางการแลกเปลีย่ นสินคาหรือเมืองทาของแมน้ําโขง (โสภิดา วีรกุล
เทวัญ: 2548) เชียงของกลายเปนเมืองชายแดน เมื่อมีการกอตัวของระบบรัฐชาติสมัยใหมเกิดขึ้นผานการสรางแผนที่หลัง
เหตุการณสําคัญ รศ. 112 (วสันต สรรพสุข: 2559) จนกระทั่งเกิดเหตุการณทางการเมืองในภูมิภาค ระหวางคายโลกเสรีและ
คายคอมมิวนิสต ซึ่งรัฐบาลไทยและลาวมีแนวนโยบายที่แตกตางกัน ทําใหเมืองทาเชียงของที่เคยเปนเมืองชายแดนในการ
ติดตอกับทางฝงประเทศลาวตองถูกปดดวยเหตุทางความมั่นคงของรัฐ
อยางไรก็ดี เมืองทาเล็กๆ ของจังหวัดเชียงรายแหงนี้ เริ่มเปนที่รูจักมากขึ้น ตั้งแตป พ.ศ 2532-2533 เมื่อพลเอกชาติ
ชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ไดใชนโยบาย "เปลีย่ นสนามรบเปนสนามการคา" หลังการสิน้ สุดสงครามเย็นในภูมภิ าค
เมืองเชียงของจึงกลายมาเปนศูนยกลางการคาอีกครั้ง โดยเริม่ มีผคู นอพยพเขามาทําการคา และการพัฒนาในรูปแบบของการ
ทองเที่ยวเกิดขึ้นในชวงนี้ (กรุงเทพธุรกิจ: 2556) เนื่องจาก เชียงของมีทาเรือที่สามารถลองเรือเขาไปถึงเมืองหลวงพระบาง จึง
เปนจุดที่ทําใหนักทองเที่ยวที่ตองการจะเดินทางไปประเทศลาวตองแวะที่เมืองเชียงของ
ทําใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว เชน ที่พัก รานอาหาร เพื่อบริการนักทองเที่ยว
ในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเองก็มนี โยบายในการกระตุนเศรษฐกิจชายแดนระหวางประเทศเพื่อนบาน การจัดตั้ง
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจระหวาง ไทย พมา ลาว และจีน ทําใหเมืองเชียงของกลายเปนทําเลทีส่ ําคัญในการรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชายแดน รวมกับความรวมมือ GMS (Great Mekong Subregion) ภายใตการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนา
แหงเอเชีย ซึ่งเนนการสรางโครงสรางพื้นฐาน (ADB 2017) โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 เชื่อมเชียงของ-หวย
ทราย จึงเกิดขึ้น เปนสวนหนึ่งของการสรางถนน R3A เพื่อเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคแมน้ําโขง (กรุงเทพธุรกิจ: 2556) ซึ่งการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภูมิภาคลุมน้ําโขงนี้ เปนสวนสําคัญทีท่ ําใหเชียงของเมืองชายแดนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จาก
เมืองทาเล็กๆ กลายเปนเมืองที่เชื่อมตอกับนานาชาติ ผานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในหลายดานตามกรอบ
GMS ที่มีการจัดตั้งคณะทํางานใน 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) ดานการทองเที่ยว (GMS Tourism Working Group)
9) ดานการเกษตร (Working Group on Agriculture)
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ดังนั้น จึงเกิดโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นมากมายในบริเวณพืน้ ที่ลุมน้ําโขงของประเทศสมาชิกของกรอบความ
รวมมือ GMS จากความอุดมสมบูรณทางทรัพยากร ทําใหทรัพยากรที่มีอยูถูกนํามาใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
แตละประเทศมากขึ้น ในประเทศไทยเองก็ไดมีนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับกระแสการเขาเปน
ประชาคมอาเซียน การจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) จึงเกิดขึ้น โดยจังหวัดเชียงรายเปนหนึ่งใน
พื้นที่ที่อยูในแผนการกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชนกัน เนื่องจากมีเขตแดนติดตอกับประเทศพมา ลาวและมณฑลยูนนานของ
ประเทศจีน โดยอยูในแผนระยะที่ 2 โดยมีคาสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 74/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 17/2558 ในการ จัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษโดยใหถอนสภาพที่ดินของรัฐ เพื่อใชเปนพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรายอยูระหวางดาเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนพืน้ ที่พัฒนา (รายงานความกาวหนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ธันวาคม 2560)
อําเภอเชียงของรวมอยูในแผนการจัดตั้งพื้นที่เศรษฐกิจเชนกัน โดยครอบคลุม ตําบลครึ่ง ตําบลบุญเรือง ตําบลริมโขง
ตําบลเวียง ตําบลศรีดอนชัย ตําบลสถาน และตําบลหวยซอ รวมพืน้ ที่ 489,500 ไร โดยถูกกําหนดใหเปนเมืองประวัติศาสตร
นิเวศวัฒนธรรมริมแมนา้ํ โขง สําหรับพื้นที่ติดกับแมน้ําโขง และยังมีแผนการสรางใหเปนเมืองศูนยกลางดานการกระจายสินคา
และโลจิสติกสของสินคาเกษตร โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (เชียงของ-หวยทราย) เชื่อมโยงไปสูร ะดับภูมิภาค (เปดผังพื้นที่
เฉพาะ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ'เชียงราย'เมืองคาชายแดน-ลงทุน-ทองเที่ยวโยงอนุภาคลุมน้าํ โขง 16 ธันวาคม 2558) ซึ่งการ
พัฒนาตางๆ ที่เขามาในพื้นที่ สงผลตอการปรับตัวของชุมชนจากบริบททางพื้นที่ที่มีการเปลีย่ นแปลง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่
อาศัยแมน้ําโขงเปนทรัพยากรหลัก ทั้งการผลิตอาหารและการติดตอคาขายและเปลี่ยนระหวางชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่ง
ระบบนิเวศนของแมน้ําโขงที่เปลี่ยนแปลงจากกระแสของการพัฒนาภูมิภาคเปนสวนสําคัญที่สงผลตอความมั่นคงทางอาหารใน
ชุมชนลุมน้ําโขง รวมทั้งชุมชนทองถิ่นในเชียงของ
โครงการเขื่อนและผลกระทบตอทรัพยากรอาหาร
โครงการเขื่อนบริเวณแมน้ําโขงทางตอนบนในประเทศจีนเปนผลมาจากความรวมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงหรือ GMS (Hirsch: 1999) โดยรัฐบาลจีนแผนการสรางเขื่อนแมน้ําโขงซึ่งอยูในพื้นที่ของประเทศจีนหรือที่เรียกวาแมน้ํา
ลางชาง (Langcang) เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําในการพัฒนาเศรษฐกิจทางตอนใตซึ่งเชื่อมโยงกับภูมภิ าคอาเซียน
เขื่อนพลังน้ํามีจุดประสงคเพื่อการผลิตกระแสไฟฟานั้นเริ่มขึ้นและสรางเสร็จแหงแรกตั้งแตป พ.ศ 2539 คือเขื่อนมันวาน
ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกลาวตองอพยพยายถิ่นกวา 3,000 คน (เพียรพร ดีเทศน 2552) โดยชวงที่มีการกักเก็บน้ําใน
เขื่อนไวเพื่อผลิตไฟฟา ทําใหระดับแมน้ําโขงชวงเขตแดนไทยลดต่ําอยางผิดปกติ นอกจากเขื่อนมันวานแลว ตอมาจึงมีการสราง
เขื่อนบริเวณแมน้ําโขงแหงที่สอง จากในแผนทั้งหมด 8 เขื่อน เขื่อนดาเสาฉานเปนแหงที่สอง เริม่ สรางและแลวเสร็จในปพ.ศ.
2546 สําหรับการผลิตไฟฟาขนาด 1,350 เมกกะวัตต (Yeophantong: 2015) ตามมาดวยเขื่อนจิ้งหง ที่เสร็จสมบูรณในป
พ.ศ. 2551 โดยเขื่อนแหงที่สามนี้สรางไมไกลจากบริเวณสามเหลีย่ มทองคําซึ่งเปนเขตแดนระหวางประเทศมากนัก หลังการ
เปดใชอยางเปนทางการ จึงทําใหผูคนในชุมชนริมฝงแมน้ําโขงที่เชียงของรับรูไดถึงความเปลีย่ นแปลงของกระแสน้ําและระดับ
การขึ้นลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วฉับพลัน ผูคนที่อาศัยทรัพยากรและระบบนิเวศนของแมน้ําเพื่อการดํารงชีวิต จึงไดรับ
ผลกระทบจากการสรางเขื่อนของประเทศจีนอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยเฉพาะการทํามาหากินและการหาอาหารของคนในชุมชน
ผูคนในเมืองเชียงของเริ่มสังเกตถึงความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไมเฉพาะในแมน้ํา แตสภาพอากาศในปจจุบัน
ก็เปลี่ยนแปลงไป ไมสามารถคาดเดาฤดูกาลไดเหมือนเดิม ในฤดูรอนบางชวงก็มีพายุฝน ซึ่งสงผลตอการเพาะปลูกในพื้นที่
เชนกัน โดยเฉพาะการเพาะปลูกริมฝงแมน้ําโขง การขึ้นลงอยางฉับพลันของแมน้ํา ทําใหพื้นที่เพาะปลูกริมฝงถูกน้ําทวม พืชผล
เสียหายในหลายครั้ง จนปจจุบัน คนในชุมชนกลัวความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นจากน้ําทวมทําใหผลผลิตเสียหาย จึงเปลี่ยนไปทํางาน
อื่นแทนการเพาะปลูกริมฝงจํานวนมาก หรืออีกปญหาหนึ่งคือ พืชที่ปลูกยืนตนเนาตาย เพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน
ริมฝงแมน้ํา ทําใหไมไดผลผลิต (แมมานิดา: สัมภาษณ 4 สิงหาคม 2560) ซึ่งนํามาสูการขาดทุนและภาวะหนี้สินตามมา
นอกจากนี้ ผูชายที่เคยออกหาปลาตามลําน้ําโขงเปนอาชีพหลักในการทํามาหากินก็ไมสามารถทําไดเหมือนในอดีต เนื่องจาก
หาปลาไดนอยมาก ไมคมุ คาน้ํามันในการออกเรือ ปจจุบัน ออกเรือประมาณ 3 วันถึงจะไดปลา (ลุงบุญเรียน: สัมภาษณ
ตุลาคม 2560) ทําใหไมมีรายไดเพียงพอกับการใชจายในครัวเรือน จึงตองปรับตัวไปทํางานอื่น เชน รับจาง หรือออกไปทํางาน
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ในอําเภอเมืองและกรุงเทพ ผูหญิงเองก็ตองชวยกันทํางานในครอบครัว เพื่อหารายไดใหเพียงพอกับรายจายทีเ่ พิ่มมากขึ้น
(ปาติ๋ว: สัมภาษณ 4 สิงหาคม 2560)
ดังนั้น การสรางเขื่อนบริเวณแมน้ําโขง ไมไดกระทบแคในทางกายภายของแมน้ํา แตสงผลตอการทํามาหากินของ
ชุมชนทองถิ่นที่เคยอาศัยแมน้ําโขงเปนหลักในการเขาถึงทรัพยากรในการดํารงชีวิต การเปลีย่ นแปลงของแมน้ําที่เกิดจากการ
สรางเขื่อนจึงไดทําใหวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่นไมเหมือนเดิมอีกตอไป การเพาะปลูกริมฝงไมสามารถทําไดเนื่องจากน้ําทวม
โดยไมมีฤดูกาลแตเปนไปตามการควบคุมระดับน้ําในเขื่อนของจีน กระแสน้ําทีไ่ หลแรงเกินไป ทําใหปลาไมสามารถวางไขไดใน
น้ําเชี่ยว รวมไปถึงการปนเปอนในน้ํามีผลตอสิ่งมีชีวิตและสภาพดินทั้งในน้ําและริมฝงแมน้ํา สงผลตอการใชทรัพยากรของใน
ชุมชนสําหรับการผลิตอาหาร ความไมมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่นที่เคยผลิตและหาอาหารจากระบบนิเวศนแมนา้ํ
โขง ปลาหายไป พืชผลไมสามารถเพาะปลูกไดบริเวณเดิม ซึง่ เปนพื้นที่ที่สาธารณะไมมีโฉนดครอบครอง (ลุงบุญเรียน
สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2560) เพื่อที่จะดํารงวิถีการเพาะปลูก คนในชุมชนจึงตองมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ซึ่งไมใชเรื่องงาย
เมื่อราคาทีด่ ินที่เชียงของไดสูงขึ้นตามกระแสการพัฒนาที่เขามา
ทําใหคนในชุมชนไมสามารถเขาถึงอาหารจากการใช
ทรัพยากรในชุมชนเหมือนเดิม จึงตองปรับเปลีย่ นไปทําอาชีพอื่น เพือ่ ใหมีรายไดเพียงพอในการซื้อหาอาหารสําหรับครอบครัว
โดยแนวคิดความมั่นคงทางอาหารจากองคการอาหารโลก (FAO: 2006) ไดกลาวถึงปจจัยหลัก 4 ประการที่ทําให
เกิดความมั่นคงทางอาหารคือ ความเพียงพอ (Availability) การเขาถึงอาหาร (Accessibility) การใชประโยชนจากอาหาร
(Utilization) และการมีเสถียรภาพทางอาหาร (Stability) คือการที่ตองมีปจจัยทั้งสามอยางแรกครบถวนอยางตอเนื่อง จึงจะ
ทําใหเกิดเสถียรภาพทางอาหารได ซึ่งปจจุบัน คนในชุมชนทองถิ่นเชียงของไมสามารถเขาถึงทรัพยากรอาหารอยางที่เคย
เปนมาไดอีกตอไป ทําใหขาดปจจัยในการเขาถึงอาหาร ตองพึ่งพาอาหารจากภายนอกชุมชน โดยเฉพาะการบริโภคโปรตีนที่
เคยไดจากปลาในแมน้ําโขง ปจจุบัน ปลาแมน้ําโขงมีราคาสูงเกินไป ผูคนจึงหันมาบริโภค ปลาดุกและปลานิลเลี้ยงจาก
ภายนอก เขามาขายในตลาดชุมชนแทน (แมสุณี: สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2560)
การที่คนในชุมชนตองพึ่งพิงอาหารจากภายนอกมากขึ้น จึงเปนผลใหเกิดความเสี่ยงในการมีอาหารที่เพียงพอและ
เปนประโยชนตอรางกาย เนื่องจาก ตองมีภาระคาใชจายดานอาหารเพิ่มขึ้น ในขณะทีส่ ินคาอาหารก็มีราคาเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ ทํา
ใหการหารายไดเพื่อใหเพียงพอกับภาระคาใชจายในครอบครัวทีส่ ูงขึ้นไมสามารถพึ่งพิงจากฝายชายโดยลําพังไดอีกตอไป
ผูหญิงจึงตองมีบทบาทเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภาระงานในบาน โดยมองถึงรูปแบบวิถีชีวิตในชุมชนที่ยังคงอยูในลักษณะของ
ครอบครัวมากกวาปจเจก การทีร่ ายไดฝายชาย (สามี) ไมเพียงพอกับรายจาย สงผลใหตองมีการหารายไดเพิ่มจากสมาชิก
ครอบครัว ภรรยาจึงตองทํางานนอกบานเพื่อใหมีรายไดในอีกทางหนึ่ง การทํางานนอกบานของผูหญิงที่เพิ่มมากขึ้น บทบาท
ของผูหญิงที่เชียงของทั้งในครอบครัวและชุมชนจึงมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทของผูหญิงเชียงของจากอดีตสูปจจุบนั
เนื่องดวย ชุมชนทองถิ่นในเชียงของหลายแหงมีพื้นที่ติดกับแมน้ําโขง วิถีชีวิตของผูคนจึงมีความเกีย่ วพันกับแมน้ํา
ตั้งแตเกิด แมวาในทางจารีตทองถิ่นผูหญิงจะถูกจํากัดในการออกเรือหาปลา ที่ทําไดเฉพาะผูชาย (บุญเรียน: สัมภาษณ 13
ตุลาคม 2560) แตผูหญิงก็สามารถหาปลาและพืชพันธุตางๆ ริมฝงแมน้ําเพื่อเปนอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน ในอดีต
ผูหญิงจะมีบทบาทสําคัญสําหรับภาระหนาที่ภายในบาน เปนการแบงภาระหนาที่ความรับผิดชอบของครอบครัวระหวางชาย
และหญิง เมื่อผูชายมีหนาที่ในการออกไปหาทรัพยากรที่จะเปนสําหรับความกินดีอยูดีครอบครัวหรือการทํามาหากินนอกบาน
ฝายหญิงจึงเปนผูดูแลรับผิดชอบเรื่องตางๆ ในบาน แมวาการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของครอบครัวจะอยูที่ฝายชายเปนหลัก
(ปาแอว สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2560) จึงทําใหบทบาทหนาที่การออกเรือเพื่อหาปลาในชุมชนเชียงของเปนของฝายชาย
ในขณะที่ทรัพยากรทีไ่ ดมาจากการทํางานของผูชาย ถูกนํามาจัดสรรในครัวเรือนใหพอพียงโดยผูเปนภรรยา สวนเกินที่เหลือ
สามารถนําออกไปขายภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียงได โดยหนาที่ดังกลาวเปนของคนอื่นๆ ในบานที่ไมใชสามี เชน ภรรยา
และลูก เปนรายไดเสริมของครอบครัว (การสนทนากลุม: โรงเรียนแมน้ําโขง 13 ธันวาคม 2560)
ในปจจุบัน หลังจากความเปลี่ยนแปลงของแมน้ําโขงจากการสรางเขื่อนทางตอนบนของแมน้ําในประเทศจีน เปนสิ่ง
ที่เห็นไดชัดถึงผลกระทบแบบขามพรมแดนรัฐชาติที่เปลีย่ นแปลงสภาพของธรรมชาติและระบบนิเวศนของแมน้ํา เมื่อธรรมชาติ
มีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนทองถิ่นที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดการเปลีย่ นแปลงตามมา ซึ่งไมใชแคเรื่องของทรัพยากรใน
ชุมชน แตยังรวมถึงวิถีชีวิต โครงสรางชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปดวย หลังจากการขาดแคลนปลาในแมน้ําโขง ซึ่งเปนอาหารหลัก
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ของชุมชน ทําใหผูชายตองเลิกออกเรือเพื่อใหไดทรัพยากรอาหารและหันไปทําอาชีพอื่นที่มีรายได เพื่อนํารายไดไปซื้ออาหาร
สําหรับครอบครัว ซึ่งทําใหชุมชนปรับโครงสรางเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเต็มตัว
การที่ไมสามารถผลิตอาหารเองได ทําใหครอบครัวมีรายจายเพิ่มขึน้ ในการซื้อหาอาหาร ดังนั้น สมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวจึงตองทํางานเพื่อใหเกิดรายไดเชนกัน ผูหญิงในฐานะภรรยาจึงตองชวยสามีหารายไดเพิ่มในอีกทางหนึ่ง แมมาลา ผู
ที่เปดรานอาหารในชุมชนหาดบายชวงแรกๆ เพราะเปนคนชอบทําอาหาร เวลาวางหลังจากทํางานบานจึงเปดรานขาย
กวยเตี๋ยวชวงกลางวันเปนรายไดเสริมใหครอบครัว แตในปจจุบันรายไดจากรานอาหารกลายเปนรายไดหลักของครอบครัว
เนื่องจากสามีไมสามารถเพาะปลูกพืชริมฝงได ที่นาที่มีอยูไ กลออกไปจากชุมชนก็ทําไดเฉพาะการบริโภคในครัวเรือน ตอนนี้จึง
ตองทําอาหารแตเชาเพื่อไปขายทีต่ ลาด จากนั้นก็กลับมาเปดรานทีบ่ าน และชวงบายก็จะทําอาหารไปสงที่ศูนยเด็กเล็ก งานใน
บานตอนนี้จึงมีสามีของแมมาลามาชวยแบงเบาในชวงที่ไมไดไปนา (มาลา: สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2560)
กรณีของแมมาลา แสดงใหเห็นถึง บทบาทของผูหญิงในเชียงของไดเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ผูหญิงกลายมาเปนคน
หารายไดหลักใหกับครอบครัวเทียบเทากับผูชาย แตภาระงานในบานยังคงเปนความรับผิดชอบหลักของภรรยา ในขณะที่งาน
ระดับชุมชน ผูห ญิงก็ตองเขาไปมีสวนรวมเชนกัน เชน แมมาลาและปาแอวเปนประธานกลุมสตรีของหมูบานซึ่งตองทํางาน
รวมกับราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีนโยบายระดับพื้นที่ ซึ่งนายกเทศมนตรีเฉลิม ตาวิยะ (สัมภาษณ 13
ตุลาคม 2560) ยอมรับวาผูหญิงเขารวมกิจกรรมของชุมชนมากกวาผูชาย ผูหญิงเชียงของในปจจุบันจึงมีบทบาทหนาที่ทั้ง
ภายในบาน งานนอกบานและงานชุมชน ซึ่งแตกตางไปจากในอดีตอันเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ที่ได
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและบริบทของสังคม
เนื่องจากการพัฒนาดังกลาวกระทบตอทรัพยากรอาหารใน
ชุมชน บทบาทของผูหญิงที่มีมากขึ้นจึงนําไปสูประเด็นสําคัญในดานการตัดสินใจทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนถึงการไดรับ
สิทธิในการตัดสินใจมากขึ้นตามมาดวยหรือไม
สิทธิในการพัฒนาของผูหญิงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
สิทธิการพัฒนา อางอิงจากปฏิญญาวาดวยสิทธิการพัฒนาในป พ.ศ. 2529 (United Nations: 1986) กลาวถึงสิทธิ
ในการพัฒนาที่เปนไปเพื่อความกินดีอยูดีของทุกคน รวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกอยางเสรีในการพัฒนาที่มีการกระจาย
ประโยชนอยางเปนธรรมเฉกเชนสิทธิมนุษยชนในดานอื่นๆ สิทธิในการพัฒนาจึงเกิดขึ้นในทุกที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ตอการเขารวม รวมไปถึงการตัดสินใจดวยตนเองและอธิปไตยในทรัพยากรดวย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิของผูหญิงในการ
พัฒนา ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคของผูหญิงเปนเรื่องทางสิทธิมนุษยชนเชนกัน (UN 2014: 11)
จากสถานการณของชุมชนเชียงของริมฝงแมน้ําโขง
ซึ่งไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทําใหเกิด
ความยากลําบากในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ สงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อันเปนผลมาจากการ
ละเลยสิทธิการพัฒนาของชุมชนทองถิ่นโดยเฉพาะ แมน้ําโขงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกันถึง 6 ประเทศ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันของผูที่เกี่ยวของทุก
ระดับ ในระดับชุมชนนั้นการมีสวนรวมของทุกคนเปนสิ่งจําเปนตอการเขาถึงสิทธิในการพัฒนาเชนกัน โดยเฉพาะในดาน
ทรัพยากรอาหารซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของทุกคน ในการทําแบบสอบถามพื้นที่ชุมชนเชียงของริมฝงแมน้ําโขงผูตอบแบสอบถาม
เพศหญิงรอยละ 58 เพศชายรอยละ 41 และเพศทางเลือกรอยละ 1 เห็นวาบทบาทของผูหญิงผูชายปจจุบันมีความใกลเคียง
กัน โดยในเรื่องความเปนตัวแทนของครอบครัวตอการมีสวนรวมในชุมชนนั้น รอยละ 37 คือฝายชาย รอยละ 33 ตอบวาทั้งคู
สามารถเปนตัวแทนของครอบครัวแลวแตกรณี และรอยละ 27 เปนฝายหญิง สัดสวนของฝายชายยังคงมากกวาฝายหญิงใน
ฐานะตัวแทนครอบครัว แตไมไดมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะสัดสวนของครอบครัวทีม่ ีทั้งฝายชายและฝายหญิง
เปนตัวแทนครอบครัว แสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทของผูหญิงที่เพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธของการหารายได
ในครอบครัวหลังจากมีการสรางเขือ่ น รอยละ 62 ยอมรับวารายไดหลักของครอบครัวมาจากฝายหญิง ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
สรางเขื่อนสงผลกระทบตอบทบาทของผูหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับผูช ายรอยละ 20 ตอบวามีบทบาทมากกวาผูชาย ขณะทีร่ อย
ละ 79 ตอบวามีบทบาทเทาเทียมกับผูชาย
เมื่อพิจารณาในเรื่องของบทบาท การที่ผูหญิงในชุมชนมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากมีหนาที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่ง
ดูเหมือนวาจะมีเพิ่มขึ้นมากกวาผูชายจากการที่ยังคงตองรับภาระงานในบาน แมวาจะตองออกมาทํางานหารายไดนอกบาน
เหมือนผูชายและรวมงานกิจกรรมของชุมชน
โดยความเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงความยากลําบากของผูหญิงกับการ
ปรับเปลีย่ นวิถีชีวิตรอยละ 54 ตอบวาผูหญิงมีหนาที่ในการทํางานมากขึ้นและรอยละ 31 เห็นวาผูหญิงใชแรงงานในการทํางาน
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มากขึ้น โดยผูต อบแบบสอบถามเห็นวาผูหญิงมีค่ วามยากลําบากในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมากกวาผูชาย รอยละ 22 และรอย
ละ 74 เห็นวาเทากันกับผูชาย จากผลสํารวจแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากการสรางเขื่อนที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ผูหญิงใหมีหนาทีม่ ากขึ้น ในหลายครอบครัวการทํางานของผูหญิงเปนรายไดหลักของครอบครัว ในขณะที่เรื่องของการ
ตัดสินใจของครอบครัวนั้น ผูหญิงอาจจะมีสิทธิมเี สียงเพิม่ ขึ้น แตก็ไมไดทําฝหผูหญิงกลายเปนผูนําครอบครัวในการตัดสินใจ
เรื่องตางๆ ทั้งหมด
จากบริบทสังคมเชียงของที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลของการพัฒนา ที่ทําใหผูหญิงมีบทบาทมากขึ้น แตในฐานะของ
การเปนผูนาํ ครอบครัว ในความเห็นของผูหญิงเองก็ยังยอมรับวาผูช ายควรเปนผูนาํ ครอบครัว โดย พี่วัลย (สัมภาษณ 2017)
เจาของเกสเฮาสในเชียงของ แสดงความคิดเห็นถึงสถานะการเปนแมเลี้ยงเดี่ยวของตนเอง ในชวงแรกที่ยายกลับมาอยูเชียง
ของหลังแยกทางกับสามีที่กรุงเทพฯ ยังคงถูกมองจากคนอื่นๆ ในชุมชนวาเปนเรื่องที่ไมปกติ สําหรับผูห ญิงที่ไมมผี ูชายเปนผูนํา
ครอบครัว และตนเองก็ยอมรับวาถาไมไดแยกทางกับสามี สามีก็จะตองเปนผูนาํ ครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับความการตอบ
แบบสอบถามของผูหญิงรอยละ 62 ที่เห็นวาสามียังคงเปนผูนําครอบครัว แมวาบทบาทของภรรยาจะมีมากขึ้นในปจจุบัน จาก
สัดสวนของรายไดหลักของครัวเรือนระหวางชายหญิง เปนรอยละ 46 และ 38 ตามลําดับ สถานะของการเปนผูนําครอบครัว
มีสวนเกี่ยวของในการเขาถึงสิทธิในการพัฒนาและทรัพยากรอาหารดวย
บทบาทในการตัดสินใจเปนปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงสิทธิของผูหญิงทัง้ ในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเมื่อสอบถาม
กลุมผูห ญิงถึงอิทธิพลของตนเองในบทบาทการตัดสินใจเปรียบเทียบในอดีตกอนมีการสรางเขื่อนและหลังจากการสรางเขื่อน
เกือบจะไมมีความเปลีย่ นแปลงเลย โดยสวนใหญผูหญิงจะมีสวนรวมในการตัดสินใจบางรอยละ 46 กอนมีการสรางเขื่อนและ
รอยละ 47 หลังจากการสรางเขื่อน โดยในสวนมากสิทธิในการตัดสินใจของผูหญิงจะเกีย่ วโยงกับเรื่องการดูแลภายในบาน
ผูหญิงกลายเปนผูตัดสินใจหลักในการซื้อหาวัตถุดบิ เพราะผูหญิงยังคงมีบทบาทสําคัญในการปรุงอาหารของครัวเรือน รวมทั้ง
การปลูกพืชผักบริเวณบานเพื่อไวบริโภคในครัวเรือนก็มาจากการตัดสินใจเลือกและทําหนาที่ปลูก โดยถือเปนภาระงานในบาน
ในขณะที่ผูชายทําไรเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสงขายใหกับพอคาคนกลางและโรงงาน (สนทนากลุม 13 ธันวาคม
2560) ในขณะที่ ขอมูลดานการเพาะปลูกของครัวเรือนเพื่อการคา รอยละ 34 ของการตัดสินใจในการเพาะปลูกเปนสิทธิของ
ฝายชายและรอยละ 27 เปนการตัดสินใจรวมกัน ดังนั้น ผูหญิงยังคงมีสิทธิในการตัดสินใจกับเรื่องภายในบานที่สงผลตอการกิน
ดีอยูดีของครอบครัวเชนกัน ในระดับชุมชนนั้นผูหญิงในเชียงของเริ่มมีบทบาททางการบริหารงานทองถิ่นและผูประกอบการใน
พื้นที่มากขึ้น โดยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป นโยบายรัฐเปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษาเทาเทียมกับผูชาย (สนทนากลุม 13
ธันวาคม 2560) จึงทําใหผูหญิงสามารถเขาไปมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องระดับชุมชนมากขึ้น
การนํากรอบแนวคิดอํานาจทับซอน (Intersectionality) เชื่อมโยงเขากับบริบทของสิทธิผูหญิงในเชียงของเพื่อศึกษา
ความสัมพันธทางอํานาจที่แตกตางกันจากความแตกตางทางดานอัตลักษณ สามารถในไปสูการอธิบายภาวะความไมเสมอภาค
และกระบวนการที่ทําใหเกิดขึ้นได Kimberlé Crenshaw (2017) กลาวถึงแนวคิดอํานาจทับซอนในฐานะเปนเลนสในการมอง
ใหเห็นที่มาของอํานาจและการปะทะระหวางกัน ซึ่งในแตละคนมีบทบาท สถานะที่หลากหลายแตกตางไปแตละสถานการณ
แนวคิดอํานาจทับซอนพยายามจะอธิบายใหเห็นความทับซอนเหลานั้นที่นําไปสูการกดขี่ทางเพศ อัตลักษณ เชื้อชาติหรือชน
ชั้นในสังคมที่มากกวาปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ผลกระทบที่ผูหญิงเชียงของไดรับจึงไมใชแตความแตกตางในอํานาจระหวางหญิงชาย
แตรวมถึงการปะทะของอํานาจที่เกิดขึ้นระหวางรัฐกับชุมชน และอํานาจระหวางชนชั้นที่แตกตางกัน นําไปสูการเขาถึงสิทธิ
ทางอาหารของผูหญิงที่แตกตางกันไป
ตามหลักของสิทธิการพัฒนา (United Nations 1986) เนนย้ําถึงสิทธิสําคัญพื้นฐานคือ สิทธิในการเขาถึงอาหาร
สิทธิในการศึกษาและสิทธิในเรื่องสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหารจึงเปนประเด็นสําคัญของสิทธิการพัฒนาตอการเขาถึงสิทธิ
ของผูหญิงในเชียงของ โดยสถานการณที่เกิดขึ้น แมมาลา (สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2560) แสดงความคิดเห็นวา “ถาพูดถึงความ
มั่นคงทางอาหาร ตอนนี้ก็คงบอกวาไมมั่นคง เพราะปลูกผัก อาหารไวกินเองไมไดเหมือนเมื่อกอน พืชผักที่ซื้อก็ไมปลอดภัย
เพราะใชสารเคมี” สอดคลองกับความคิดเห็นจากแบบสอบถามตอการสรางความมั่นคงทางอาหาร ที่สวนใหญเนนในเรื่องการ
ไมใชสารเคมีในการทําการเกษตร เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอนของอาหารที่บริโภค รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการ
ปลูกผักสําหรับบริโภคเองในครัวเรือนได จะเปนการลดคาใชจายดานอาหารลงได ซึ่งผลกระทบของการสรางเขื่อนแมน้ําโขงได
สงผลอยางชัดเจนตอสิทธิในการเขาถึงอาหาร และสิทธิทางสุขภาพ เนื่องจากอาหารที่สามารถหาไดในปจจุบัน เปนอาหารที่ไม
ปลอดภัยตอสุขภาพและการทีไ่ มสามารถผลิตอาหารเองได ตองพึ่งพาอาหารจากภายนอก ทําใหตองใชจายกับคาอาหารมาก
ขึ้น กลุมที่มีรายไดนอยจึงมีสิทธิในการเขาถึงอาหารจํากัดไปดวย ซึ่งสงผลกระทบตอผูหญิงในฐานะผูจัดเตรียมอาหารให
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ครอบครัว ตองทํางานเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้นและตองพยายามลดรายจายดานอาหารลง โดยการปลูกพืชผักตามบริเวณบาน
“ตอนนี้ ตองซื้อหามาทุกอยาง ผัก ผลไม เนื้อสัตว ซื้อมาจากตลาด ราคาของกินก็แพงขึ้น ผักบางอยางก็พยายามปลูกเองใน
บริเวณบานไดบางเล็กนอย” ปาแอว (สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2560)
สภาวการณที่เกิดขึ้นปจจุบันนี้ ทําใหผูหญิงเชียงของตองมีการปรับตัวอยางมาก เนื่องจากอํานาจครอบงําของรัฐบาล
จีนตอแมน้ําโขง ทําใหทรัพยากรอาหารในชุมชนเปลี่ยนไป สงผลตอสิทธิในการพัฒนาของผูหญิงในดานการเขาถึงอาหาร และ
ดานสุขภาพ รวมถึงการที่ผูหญิงยังตองมีหนาที่หลักในการดูแลเรือ่ งภายในบานและการเตรียมอาหาร ผูหญิงจึงตองมีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองเพื่อทําหนาที่ของตนเองใหไดดวยวิธตี างๆ เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารใหครอบครัวตาม
บรรทัดฐานของสังคม ผูหญิงจึงเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแมน้ําโขงในมิติของความมั่นคงทางอาหาร
โดยตรง ที่นําไปสูการถูกจํากัดสิทธิในการพัฒนา ทําใหผูหญิงตองพยายามปรับตัวในหลายดานเพื่อความอยูรอดในบริบทของ
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
สรุป

การสรางเขื่อนพลังน้ําโดยใชทรัพยากรจากแมน้ําโขงในเขตแดนของประเทศจีน ซึ่งจีนอาจจะถือวาเปนเขตแดนของ
ตนนั้น ทวาแมน้ําโขงซึ่งเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติจึงไมไดจํากัดอยูที่เขตแดนรัฐชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง สายน้ําไดไหล
ผานพื้นที่ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต ซึ่งระบบนิเวศนของแมน้ําทําใหประชากรในภูมิภาคหลายลานคนพึ่งพา
อาศัยแมน้ําของเปนทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิต เขื่อนที่สรางขึ้นบริเวณแมน้ําโขงจึงสงผลกระทบตอชุมชนอื่นๆ นอกเหนือเขต
แดนของประเทศจีน ชุมชนทองถิ่นในเชียงของซึ่งมีพื้นที่ติดกับแมน้ําโขงจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงผลที่เกิดจากการใชทรัพยากร
ในปแมน้ําโขงของประเทศจีนได
แมวาเชียงของจะเปนเมืองชายแดน เมืองทา เมืองการคามาแตในอดีต แตการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลกสมัยใหมเกิดขึ้นหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น เมื่อประเทศไทยมีนโยบายเนนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน
เพื่อเชื่อมโยงกับนานาชาติ และการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย ทําใหเกิดโครงการพัฒนามากมายใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสรางเขื่อนพลังน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาของ
ประเทศจีนก็เชนกัน แตการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศกลับสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน
ทองถิ่นใหเปลี่ยนไป โดยเฉพาะทรัพยากรอาหารของชุมชนที่เคยอาศัยระบบนิเวศนของแมน้ําโขงเพื่อการไดมาซึ่งอาหาร
สําหรับการบริโภคในชุมชนตองเปลี่ยนไป การขาดหายไปของทรัพยากรจากแมน้ําโขงอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศนของแมน้ํา สงผลตอการเขาถึงทรัพยากรของชุมชน ผลักดันใหผูคนตองเขาสูเศรษฐกิจ
แบบตลาด ซึ่งทําใหโครงสรางทางสังคมของชุมชนริมน้ําโขงเปลี่ยนไป
ผูหญิงซึ่งเคยมีบทบาทจํากัดเพียงภาระหนาที่ในบาน กลับตองมีภาระการทํางานนอกบานเพิ่มขึ้น เพื่อหารายไดให
เพียงพอกับภาระคาใชจายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจากการไมสามารถพึ่งพาทรัพยากรอาหารภายในชุมชนอยางที่เคย และการ
ทํางานของฝายชายโดยลําพังไมเพียงพอกับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงอีกตอไป ผูห ญิงจึงมีบทบาทหนาที่ทั้งในบานและนอก
บาน ภาระหนาที่ของผูหญิงที่เพิม่ ขึ้นจึงเปนผลมาจากอํานาจของรัฐบาลจีนในการควบคุมแมน้ําโขง ทําใหผูหญิงตองปรับตัว
เพื่อความอยูรอดในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ผูหญิงจึงถูกบังคับทางออมจากสังคมใหตองออกมาทํางานนอกบาน ทํางาน
ชุมชนมากขึ้น ในขณะที่หนาที่ดูแลการกินดีอยูดีของครอบครัวก็ยังเปนของผูหญิง ผูหญิงจึงกลายเปนตัวแทนของครอบครัวใน
การตัดสินใจเรื่องตางๆ ทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชนจึงเพิ่มขึ้นจากในอดีต แตยังไมไดกลายเปนผูนําแทนผูชาย
อยางไรก็ดี การปรับตัวของผูหญิงเชียงของที่เกิดขึ้นมาจากผลกระทบตอสิทธิการพัฒนาของผูหญิง ผูห ญิงจึงจําเปนที่จะตองรับ
ภาระหนาที่เดิมของผูห ญิง และบทบาทใหมเทียบเทาผูชายเพื่อเรียกรองสิทธิของผูหญิงในการตัดสินใจมากขึ้น
กระแสของการพัฒนาที่เขามาสูชมุ ชนริมฝงแมน้ําโขงเชนที่เชียงของ กอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมามากไปกวา
การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของแมน้ํา ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นเปนประเด็นระหวางประเทศที่ใหญเกินกวาที่จะใหชุมชนทองถิ่น
เผชิญหนาเพียงลําพัง ผูคนในชุมชนจึงตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยูรอด รวมทั้งผูหญิงที่ตองปรับตัวมากขึ้นเพื่อการมี
สิทธิมีเสียงเพิ่มขึ้น จากการรับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่มีสูงขึน้ แตปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของ
แมน้ําโขงยังคงเปนประเด็นที่จําเปนตองรวมมือกันในทุกระดับตามหลักปฏิญญาของสิทธิการพัฒนา
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ความเชื่อเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท
The Belief of Naga King in Theravada Buddhism
สิรภพ สวนดง
สงวน หลาโพนทัน
กาญจนพงศ สุวรรณ
พระมหายุทธนา อธิตฺจิตฺโต
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตนครราชสีมา
บทคัดยอ
ความเชื่อเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท พญานาคมีกาํ เนิดมาจากการกระทํากรรม ๒ อยางคือ (๑) กุศลกรรมและ (๒)
อกุศลกรรม เชน การรักษาอุโบสถศีลแลวปรารถนาความเปนนาค หรือการละเมิดพระวินยั เปนตนโดยถือกําเนิด ใน ๔ ประเภทคือ
อัณฑชะ (เกิดในฟองไข) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ) สังเสทชะ(เกิดในเถาไคล) และโอปปาติกะ (ผุดเกิด) พญานาคในพระพุทธศาสนาเถร
วาทมีพัฒนาการมาจากอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุภายใตความเชื่อแบบสมณธรรม คือเชื่อวาพญานาคเปนสัตวโลกที่เปนไปตามกรรมหรือ
อยูภายใตกฎแหงกรรมไมไดเกิดมาจากการสรางของเทพเจา การเกิดของพญานาคจัดเปนอบายแตไมเปนทุคติเนื่องจากพญานาคเกิดใน
ภพภูมิที่มีแตความสุข การศึกษาพญานาคทําใหเกิดคุณคาคือ คนเราตองรูจักอดทนและมีสัจจะกับตัวเองทั้งตอหนาและลับหลังซึ่งความ
อดทนนั้น ความอดทนทําใหคนเปนคนดีอดทนถึงที่ไดดีทุกคน หากเรารูจักการอดทนแลวก็จะสามารถบรรลุคุณธรรมความดีตาง ๆ ได
ซึ่งเพราะความอดทนเปนตบะอยางยิ่ง และความอดทนนั้นจะไดผลก็จะตองมาคูกับความมีสัจจะคือความจริงใจรักษาคําพูด ความตั้งใจ
โดยธรรม ๒ ประการนี้จะตองมาคูกัน หากมนุษยเรามีคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ก็จะสามารถดําเนินชีวิตไปได 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
ในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยนั้นพบวามนุษยมีความเชื่อที่แตกตางกันกลาวคือมีทั้งความเชื่อที่มีเหตุผล
บางและไม มีเ หตุผ ลบ างคละเคล ากั นไปตามแต ละพื้นที่ ของโลก ซึ่งจากการศึก ษาจะพบวา ในยุคแรกมนุษ ยไ ดเริ่ มสรา ง
วัฒนธรรมทางความเชื่อจากการยึดถือเอาสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวไมวาจะเปนปาไมหรือภูเขาเปนตนเปนที่พึ่ง และในระยะตอมา
มนุษยก็ไดพัฒนาขึ้นมาเปนการนําเอาสัตวบางชนิดเปนที่พึ่งโดยเห็นวาสัตวบางประเภทเปนสัตวที่มีความพิเศษหรือมีอิทธิพล
ตอจิตใจของมนุษย เชน ชาง กระทิง แรด หรือวางู เปนตน โดยเห็นวาสัตวเหลานี้อยูใ นฐานะที่ (๑)เปนตัวแทนของพระเปนเจา
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(๒)เปนสัตวที่มีคุณสมบัติพิเศษภายในตัวเองสามรถปองกันอันตรายได (๓) เปนสัตวที่มีพิษหรือดุราย และ(๔)เปนสัตวที่
สามารถนําเอาผลประโยชนบางประการมาใหกับผูที่ถือครองหรือเคารพบูชาได พญานาคมีความสัมพันธกับพระพุทธศาสนาใน
หลายดานไมวาจะเปนดานการใหการคุมครองพระพุทธศาสนาและผูปฏิบัติธรรม นอกจากนั้น พระพุทธองคยังไดนําเอานาค
หรือพญานาคมาเปนสื่อในการสอนธรรมและยังไดอธิบายวาพญานาคมีกําเนิดอยู ๔ ประเภท คือ อัณฑชะ สังเสทชะ ชลาพุชะ
และโอปปาติกะ 1 และพญานาคทั้งหลายจะมีผูนําก็คือทาววิรูปกษ 2 ผูทําหนาที่ปกครองนาคและยังเปนหนึ่งในทาวจตุโลกบาล
ทั้ง ๔ ที่ทําหนาที่คุมครองโลกดวย ในคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏมีพญานาคที่มีชื่ออยูหลายตนไดแก พญากาลนาคราชผู
นอนเฝาถาดทองคําของพระพุทธเจาอยูภายใตแมน้ําเนรัญชรา 3 เพื่อปองกันฝนใหกับพระพุทธองค ภายหลังจากที่ทรงตรัสรู
หรือไมวาจะเปนพญานาคในเรือนไฟของชฎิล ๓ พี่นอง ริมฝงแมน้ําคยาสีสะ หรือกรณีที่นาคไดแปลงกายมาเปนมนุษยเพื่อ
บวชเปนภิกษุ หรือไมวาจะเปนกรณีที่พญานาคสุปสสะไดเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อกราบทูลวาไมควรใหภิกษุฉันเนื้องูเนื่องจาก
อาจจะถูกงูกัดได หรือพญานาคในแมน้ําคงคาคราวเมื่อพระองคไดเสด็จไปที่เมืองเวสาลีเพื่อชวยเหลือชาวเมืองที่ถูกอมนุษย
คุกคาม 4 หรือกรณีของพญานาคเอรกปตตะ ที่อดีตเกิดเปนพระภิกษุในพระพุทธเจาองคกอนแลวกระทําการลวงละเมิดอาบัติ
เล็กนอยเปนเหตุใหเกิดเปนพญานาค ตอมาเมื่อไดฟงธรรมของพระพุทธองคจึงไดพบแสงสวางและสามารถละอัตภาพนาคได 5
หรือในกรณีของพญานันโทปนันทนาคราชที่ขวางทางเสด็จของพระพุทธองคจนตองมีการตอสูกันในที่สุดก็แพฤทธิ์พระโมคคัล
ลานะและภายหลังไดกลายมาเปนอุบาสกผูใหการคุมครองพระพุทธศาสนา 6 จากการกลาวมาทั้งหมดจะพบวาพญานาคเปน
สัตวโลกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทความสําคัญตอมนุษย สังคมและตอการธํารงอยูและการเผยแผพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
พญานาคนั้นเปนสัตวโลกที่ตกอยูภายใตกฎแหงกรรมและการเวียนวายตายเกิด และมีชีวิตอยูรวมกับมนุษยและสัตวประเภท
อื่น ๆ แตถึงอยางนั้นก็ตามความที่พญานาคเปนสัตวทิพยที่มนุษยไมอาจจะมองเห็นไดดวยตาเปลายอมมีขอถกเถียงและขอ
สงสัยที่ทําใหบรรดานักวิชาการทั้งหลายใหความสนใจกันมาก เชน ประเด็นเรื่องความมีอยูจริง ประเด็นเรื่องคุณคาและทาทีที่
มนุษยจะพึงปฏิบัติตอพญานาค เปนตนซึ่งประเด็นดังกลาวมานั้นเปนประเด็นที่ยังมีผูใหคําอธิบายนอยและยังไมชัดเจนมากนัก
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความตองการเพื่อคนหาขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับพญานาคในพระพุทธศาสนาในเชิงลึกเพื่อที่จะ
ไดนําขอเท็จจริงในประเด็นตาง ๆ เสนอแกสาธารณาชนและผูสนใจไดรับทราบตอไป
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๒. แนวคิดเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๑ ความหมายขอคําวา นาค
คําวา นาค มีความหมายอยูหลายประการ ตามความหมายของพจนานุกรมภาษาสันสกฤต-อังกฤษไดใหความหมาย
วา คําวา นาค หมายถึง ชื่อของชนกลุมหนึ่ง, ชื่อทวีป, งูทั่ว ๆ ไป งูที่แผพังพานซึ่งสืบเชื้อสายมาจากนางกัทรูหรือนางอุรสา,
หมายถึงชาง,เมฆ เปนตน 7 หรือหมายถึง นรเทพที่มีพักตเปนมนุษยมีหางเปนงูเกิดจากนางกัทรู ชายาของกัศยปฤาษี 8
6
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ขุ.๔/๒๑๔/๒๘๕ธ.อ.(ไทย) .
5
มหามกุฏราชวิทยาลัย ธมฺมปทฏฐกถา แปล ภาค ๖ (๒๕๔๐กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย )หนา ๑๔๕.๑๕๓6
ขุ.๕๓/๔๘๗เถร.อ.(ไทย).
2

7
8

หนา ๖๒๖.

Monier –Williams, A Sanskrit – English Dictionary ,( Delhi : Motital Banarasidass,(1976,pp..533-532
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ,ปทานุกรมบาลี (๒๕๑๓พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย ) ไทย อังกฤษ สันสกฤต-
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ความหมายของคํ า ว า นาค หมายถึ ง ผู ป ระเสริ ฐ ,สั ต ว ป ระเสริ ฐ ได แ ก ช า ง , ดอกกากะทิ ง , ผู ห มดบาป ได แ ก
พระพุทธเจา หรือพระอรหันต 9 หรือหมายถึง อุโบสถศีล 10นอกจากนั้นก็จะพบวารากศัพทของคําวา นาค มาจากภาษาฮินดู
สตนี เขียนวา Nag ออกเสียงวานัค แปลวา ชาวเขา ภาษาอัสสัม เขียนวา Naga ออกเสียงวา นอค (Noga) แปลวา เปลือย 11 สวน
ศัพทที่ใชเรียกนาคก็มีคําวา อหิ หมายถึงงู เชนคําวา อหิวิชฺชา ไดแก วิชาหมองู 12 อุรคะ หมายถึง งู ในคําวา อุรโค เปนชื่อของงู
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”
8

9

10

11

12

นอกจากนั้นก็จะใชคําวา นาค หรืออุรคะ หรืออหิ สลับกันในการใชเปนชื่อเรียกชื่อพญานาคหรือนาคทั้งหลาย เชน
คําวา นาค แปลวา งู หรือ ทานถือเอาคําวาอุรคะ หมายถึง นาค แตถึงอยางนั้นก็มีขอปลีกยอยอยูวาหากเปนการเรียกเจาะจงถึง
งูซึ่งเปนสัตวเลื้อยคลานก็จะใชคําวาอหิ หรืออุรคะหรือสัปปะ ซึ่งเปนการเนนถึงสภาพธรรมชาติของงู แตถาหากจะมุงอธิบายถึง
พญานาคในรูปรางงูใหญที่มีหงอนอาศัยอยูในภพพญานาคโดยมากมักจะเรียกวา อหิชาติ หรืออุรคชาติ หมายถึง ผูเปนชาติเชื้อ
แหงงูหรือเปนเจาแหงงู
สรุปแลว คําวา นาค มีความหมายอยู ๒ ประเภท คือ (ก )ความหมายตามบริบทของคํา หมายถึง (๑) งูโดยทั่ว ๆ ไป (๒)
หมายถึง พญานาคที่มีภพภูมิอยูในวิมานใตแมน้ําบาง ภูเขาบาง มหาสมุทรบาง (๓)หมายถึง ชื่อทวีป (๔) หมายถึงชาง (๕)
หมายถึงดอกไมชนิดหนึ่งชื่อวากากะทิง (๖) หมายถึง ชนเผาหนึ่ง(ปุริสนาค) (ข) ความหมายในเชิงการตีความหมายถึง (๑)บุคคล
ผูประเสริฐ ซึ่งแบงไดเปน ๔ ประเภท คือ (๑) เสขนาค นาคคือพระเสขะ(๒) อเสขนาค นาคคือพระอเสขะ (๓) ปจเจกพุทธนาค
นาคคือพระปจเจกพุทธ (๔) พุทธนาค นาคคือพระพุทธเจา
๒.๒ มุมมองของพระพุทธศาสนาที่มีตองูและพญานาค
พระพุทธศาสนาไดมีมุมมองตองูและพญานาคในฐานะของการเปนสัตวโลก ๒ ลักษณะคือ
(๑) มุมมองตองู สําหรับมุมมองที่พระพุทธศาสนามีตองูก็คือการพิจารณาเห็นวางูเปนสัตวเลื้อยคลานประเภทหนึ่งมี

ชื่อเรียกกันตามธรรมดาทั่วไปวาอหิ สัปปะ อุรคะ 14 เปนตน ซึ่งในประเทศอินเดียถือวาเปนประเทศที่มีงูอยูอยางหนาแนน
โดยเฉพาะตามริมฝงน้ําสายสําคัญ ๆ เชน แมน้ําคงคา 15 แมน้ํายมุนา 16 ซึ่งความหนาแนนของงูในชมพูทวีปหลายครั้งได
กอใหเกิดปญหากับพระภิกษุถึงขนาดตองอพยพหนีงู ดังปรากฏในขอความของพระวินัยที่วา “ภิกษุทั้งหลายเขาจําพรรษา ถูกงู
เบียดเบียน ขบกัดเอาบาง เลื้อยไลไปรอบ ๆ บาง ภิกษุเหลานั้นพึงหลีกไปดวยสําคัญวา “นั่นแลอันตราย” ไมตองอาบัติ
เนื่องจากขาดพรรษา” 17 หรือเมื่อขณะประกอบสังฆกรรมในเขตสีมางูก็เลื้อยเขาทานวาใหยกเลิกกิจนั้นไดโดยไมตองอาบัติ 18
13

1 4

1 5

16

17

9

พระสิริรัตนปญญาเถระ วชิรสารัตถสังคหะ สหภูมิสงฆอยุธยาและศิษยานุศิษยจัดพิมพถวายในงานฉลองหิรัณยบัฏและทําบุญอายุ
พระวิสุทธิวงศาจารย วัดสุทัศนเทพวราราม ,(๒๕๑๒ ,พระนคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ)หนา ๒๒๕.
10
ขุ.๑/๕/๔๐๙สุ.อ.(ไทย).
11
จิตร ภูมิศักดิ์, ความเปนของคํา สยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสัง คมของ ชนชาติอ่ืน ฉบับสมบูร ณ เพิ่มเติ ม
ขอเท็จจริงวาดวยชนชาติขอม, พิมพครั้งที่ ๒ แกไขเพิ่มเติม). (กรุงเทพมหานคร : สยาม), ๒๕๓๕ ,(หนา ๒๒.
12
ที.๑/๑/๒๒๕สี.อ.(ไทย) .
13
ขุ.๓/๓/๒๒ทุก.อ.(ไทย) .
14

ขุ.๑/๕/๒๙สุ.อ.(ไทย).
ขุ.๓/๔/๒๔ชา.อ.(ไทย) .
16
ที.๒/๒/๘๐ม.อ.(ไทย).
17
วิ.๔/๒๐๐/๓๑๒ม.(ไทย).
15
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ในบางคราวเมื่อถูกงูเบียดเบียนมาก ๆ (บางกรณีก็ถูกกัดจนเสียชีวิต) พระพุทธองคจึงตองหาอุบายเพื่อไมใหถูกงงูกัดดวยการ
ใหภิกษุแผเมตตาใหกับพญานาคหรือพญางูที่เปนหัวหนาของงูทั้งหลายใหยุติการเบียดเบียนพระภิกษุ 19
18

แสดงใหเห็นวาในสมัยพุทธกาล มนุษยกับงูมีความสัมพันธกันทั้งในแงของการเลี้ยงไวใชประโยชนหรือการเลีย้ งไวเพื่อ
การบูชา ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาในสังคมอินเดียโบราณมีการเลี้ยงงูและบูชางูอยูเปนจํานวนมากและถือวานั่นเปน
วัฒนธรรมประการหนึ่งของสังคมอินเดียโบราณ จากการกลาวมาจะพบวาพระพุทธศาสนาไดมีมุมมองตองูในฐานะเปน
สัตวเลื้อยคลานเปนงูในฐานะที่มีตัวตนอยูจริงในโลกของมนุษย
(๒) มุมมองตอพญานาค พระพุทธศาสนาเห็นวาพญานาคเปนสัตว (๑) มีรูปรางแตกตางไปจากงูคืองูที่มีขนาดใหญมี

หงอนมีที่อยูโดยมากตามริมฝงแมน้ํา เปนเทพเจาของผูที่บูชา (๒) เปนเจาแหงงูที่มีภพภูมิอยูในแมน้ําบาง มหาสมุทรบาง ตนไม
บาง โดยพญานาคถือวาเปนอมนุษยกึ่งเทพกึ่งสัตวสามารถแปลงกายเปนอะไรก็ไดไปมาดวยฤทธิ์ และที่สําคัญพญานาคเปนเจา
แหงงูทั้งหลาย ซึ่งจากมุมมองดังกลาวเราจะพบวาพระพุทธศาสนาไดมีทัศนะตองูและพญานาคในภาพลักษณ ๒ ประการคือ
(๑) ภาพลักษณของงูตามธรรมชาติหมายถึงงูโดยทั่ว ๆ ไป และ (๒) ภาพลักษณของงูในโลกแหงจินตนาการ หมายถึง พญานาคผู
มีฤทธิ์
๒.๓ กําเนิดของพญานาค

ความสําคัญในการศึกษาแนวคิดเรื่องพญานาคที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาทก็คือการคนหาคําตอบที่วา
พญานาคมีกําเนิดมาอยางไรหรืออะไรที่เปนมูลเหตุที่กอใหเกิดเปนพญานาค
มูลเหตุของการเกิดเปนนาคในพระพุทธศาสนาสําหรับทาทีของพระพุทธศาสนาเถรวาทเกี่ยวกับคําถามเรื่องการเกิด
นั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการเรื่อง เหตุ-ปจจัย หรือหลักอิทัปปจจยตาอันเปนหลักการที่อธิบายถึงประเด็นเรื่องบอเกิดของ
สรรพสิ่งวามาจากเหตุ-ปจจัยตามหลักการที่วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ 20 หมายความวาสรรพสิ่งนั้นไมไดถูก
สรางจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอํานาจดลบันดาลใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด แตสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นและดําเนินไปไดภายใตเหตุปจจัยของสิ่งที่
มากกว า ๑ สิ่ ง ที่ เ ป น เหตุ ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น กั น ให เ กิ ด ขึ้ น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การเกิ ด หรื อ กํ า เนิ ด ของพญานาคก็ เ ช น กั น
พระพุทธศาสนาไดอธิบายจุดเริม่ หรือกําเนิดของพญานาคภายใตกฎเกณฑเรือ่ งเหตุปจจัย ซึ่งมูลเหตุของการเกิดเปนพญานาคมี
อยู ๒ ประการ คือ (๑) เกิดจากกุศลกรรม และ (๒) เกิดจากอกุศลกรรม
19

๓. พัฒนาการพญานาคที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๓.๑ พัฒนาการของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยกอนพุทธกาล
หากพิจารณาเรื่องราวของพญานาคในสมัยกอนพุทธกาลจากเนื้อหาของคัมภีรที่เกี่ยวของดูเหมือนวาจะไดขอมูลไม
มากนักเนื่องจากคําพูดหรือถอยคําในคัมภีรโดยมากจะเปน (๑) เรื่องราวที่เปนไปในเชิงพรรณนาโวหาร ซึ่งมักจะเกี่ยวกับการ
อธิบาย “เรื่องที่มีมาแลว” โดยมากจะไมมีการกําหนดชวงเวลาที่แนชัดแมจะมีการกําหนดชวงเวลาอยูบางก็ไมไดอธิบายใหเห็น
พญานาคในเชิงกายภาพมากนัก เนื่องจากเปนการอธิบายในเชิงวรรณกรรมทางศาสนา ดังนั้น จึงมักมีเรื่องราวบานเมืองจริงใน
อดีต ซึ่งในสมัยปจจุบันอาจเปนเรื่องที่ไมสามารถเทียบเคียงกันไดเลย (๒) เรื่องที่ปรากฏในคัมภีรเปนเรื่องเลาที่มุงจะสอนธรรม
18

วิ.๔/๒๓๔/๓๗๗ม.(ไทย).
วิ.๕/๒๘๑/๘๕ม.(ไทย).
20
ม๑๒/๔๐๔/๔๓๘มู. (ไทย) ..
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มากกว าการอธิบ ายสภาพเมือ งตามความเป นจริง เช น เมื่ อกล าวถึง อดีต สมั ยพระเจา พรหมทั ตครองเมื องเราไม อาจจะ
จินตนาการไดเลยวา พระเจาพรหมทัตครองเมืองอะไรและเมืองนั้นอยู ณ สวนไหน เพราะเรื่องพระเจาพรหมทัตบางคราวก็เปน
การกลาวยอนไปในอดีตชาติหลายรอยหลายพันป เมื่อเปนเชนนั้นผูเขียนจึงไมอาจจะจินตนาการไดอยางแจมชัดนัก
อยางไรก็ตามหากพิจารณาประเด็นเรื่องของพัฒนาการของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยกอนพุทธกาล การที่จะให
ไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนและมองเห็นภาพของพัฒนาการเรื่องดังกลาวไดชัดมากขึ้น ดังนั้น ผูเขียนจึงไดกําหนดกรอบการศึกษา
พัฒนาการในยุคกอนสมัยพุทธกาลเปน ๒ มิติ คือ (๑) ศึกษาจากหลักฐานในทางโบราณคดี (๒) ศึกษาจากในดานวรรณกรรม ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) การศึกษาจากหลักฐานในทางโบราณคดี สําหรับประเด็นนี้จะพบวาความเชื่อเรื่องการบูชางูหรือพญานาคใน

สังคมอินเดียครั้งบรรพกาลหรือในยุคกอนที่พระพุทธองคจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา ในดินแดน
ของประเทศอินเดีย –ปากีสถาน ซึ่งถือเปนดินแดนแหงการกอเกิดอารยธรรมโลกโดยเฉพาะในทางศาสนาคือศาสนาพราหมณ
ดินแดนแหงนี้ไดปรากฏมีรองรอยของชุมชนโบราณ ตั้งอยูริมฝงแมน้ําสินธุ อยู ๒ แหง คือ เมืองฮารัปปา (Harappa) กับโมเฮนโจ
ดาโร(Mohenjodaro) ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อวาเมืองโบราณทั้ง ๒ แหงเปนชุมชนของชาวพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวทราวิส หรือมิลักขะ
มากอน 21 กอนที่จะถูกยึดครองและครอบงําโดยชาวอารยันหรืออริยกะ ซึ่งอพยพมาจากทะเลสาปแคสเปยนแถบประเทศตุรกี
22
และจากการขุดคนซากเมืองโบราณนักโบราณคดีไดพบการวางผังเมืองไวอยางเปนระบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนนี้
เปนผูที่มีสติปญญาและมีองคความรูที่ไมดอยไปกวาชุมชนโบราณในที่อื่น โดยในการขุดคนนักโบราณคดีไดพบกับวัตถุโบราณที่
เปนเครื่องหมายทางศาสนาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะวัตถุท่ีเปนเครื่องหมายแสดงวาประชาชนในชุมชนนี้ไดมีวัฒนธรรมทาง
ศาสนาที่เจริญรุงเรืองกวาที่อื่น โดยหลักฐานที่บงถึงความเชื่อทางศาสนาก็คือ รูปปนคนไวหนวดเคราโบราณรูปปนสตรียืนเทา
สะเอว รูปปนวัวพรอมเครื่องใช และตราประทับรูปรางตาง ๆ มีรูปงู และสัญลักษณของการบูชางูดวย 23 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ชาว
มิลักขะ หรือชาวอารยันไดมีการเคารพงูหรือพญานาคมากอน โดยงูอาจจะอยูในฐานะของผูชวยเหลือเทพเจาหรือมีมิติที่
เกี่ยวของกับศาสนาก็ไดจากหลักฐานดังกลาวแสดงวาในยุคสมัยกอนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น หรือแมแตศาสนาพราหมณ
หรือศาสนาอื่น ๆ ในบริบทของสังคมอินเดียจะเกิดขึ้นก็ปรากฏวาในดินแดนดังกลาวไดมีคติความเชื่อในเรื่องของการบูชางูหรือ
พญานาคมากอนแลว
20

21

22

(๒) ศึก ษาจากกรอบทางดานวัฒนธรรม (พระเวท) นอกจากหลั กฐานคื อตราประทับ รูป คนกั บงูที่คนพบที่เ มือง

โบราณโมเฮนโจดาโร-ฮารัปปา ซึ่งก็เปนหลักฐานที่พอจะอนุมานไดในระดับหนึ่งวา การใหความเคารพบูชางูในดินแดนชมพู
ทวีปไดเริ่มมีเคาลางปรากฏมาแลวตั้งแตสมัยที่อารยันยกทัพเขามายึดครองเมืองของชาวมิลักขะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การ
พิจารณาจากวรรณกรรมของศาสนาพราหมณคือ พระเวท (เวท = ความรู) ซึ่งสันนิษฐานวา มีอายุเกาแกที่สุดของบรรดาคัมภีร
ศาสนาในโลก โดยคัมภีรพระเวทไดเกิดมาจากการบันทึกความรูของพราหมณจากการติดตอกับพระเจาโดยผานทางการวิวรณ
หรือศรุติโดยพระเจาเปนผูบอกแกพราหมณ 24 ในวรรณกรรมพระเวทปรากฏรองรอยของพญานาคเกิดขึ้น โดยพระเวทในยุค
23

21

S.Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, (Delhi : Oxford University Press,(1929, p. .75
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. ๖๕สุนทร ณ รังษี ., ปรัชญาอินเดียประวัติและลัทธิ:,
(กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพ พิพิธวิทยา:, ๒๕๒๑(, หนา ๓.
22
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แรกเรียกพญานาควา อหิ หมายถึง งูใหญ 25 ซึ่งปรากฏในเรื่องการตอสูระหวางพระอินทรกับวฤตราสูร หรืออสูรชื่อวา วฤตรา
โดยอสูรตนนี้มีสายฟา กลุมหมอก และลูกเห็บคือฝนที่มีลูกเห็บเปนอาวุธ โดยเหตุที่พระอินทรไดทําการตอสูหรือทําลายงูวฤตรา
ก็เนื่องจากงูเปนผูอมน้ําหรือปกปดน้ําไมใหฝนตกลงมาบนโลกมนุษยเปนเหตุทําใหฝนแลง ดังนั้น พระอินทรจึงไปตอสูกับงูวฤต
รา เพราะตองการที่จะใหฝนตกอันจะยังความชุมชื้นและอุดมสมบูรณใหบังเกิดกับโลกมนุษย 26
24

25

ในยุคนี้ นาคกําเนิดนาค ไดปรากฏชัดเจนในคัมภีรปุราณะและคัมภีรกลุมมหากาพย (อิติหาสะ) และมหาภารตะอาทิ
บรรพที่ไดกลาวถึงกําเนิดนาควา มาจากนางกัทรูกับกัศยปฤาษี เปนที่นาสังเกตวาในวรรณกรรมยุคหลังพระเวทนี้ไดมีการเลา
เรื่องราวของพญานาคไวโดยละเอียดทั้งในประเด็นเรื่อง (๑) กําเนิดและพัฒนาการของนาคที่มีจุดกําเนิดเดียวกันคือจากนางกัท
รู และกัศยปฤาษี (๒) ความเปนอริกันของนาคกับครุฑ 27 และการพยายามแสวงหาที่พึ่งของพญานาคบางตนที่ตองเขาไป
สวามิภักดิ์ตอเทพเจาองคสําคัญ ๆ เชน เศษนาคหรืออนันตนาคราชก็ไปขอเปนอาสนใหพระกับพระนารายณหรือวาสุกินาคราช
ไดไปเปนสังวาลใหกับพระศิวะ รวมถึงการที่วาสุกินาคราชไดอาสาเปนเชือกพัน ภูเขามันธระใหบรรดาเทวดาทั้งหลายไดทําการ
กวนเกษียรสมุทรจนไดน้ําอัมฤต
26

๓.๒ พัฒนาการของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยพุทธกาล
จุดยืนของพระพุทธศาสนาจึงคอนขางจะมีความแนชัด ในเรื่องดังกลาว ยอนกลับมาถึงประเด็นในเรื่องของพัฒนาการ
ของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในเนื้อหาของคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทมีประเด็นที่จะตองนํามา
พิจารณาไดดังนี้
(๑) พัฒนาการความเชื่อในเรื่องพญานาคมากอนการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไดถือกําเนิดมา

ภายใตบริบทและกระแสความเชื่อของศาสนาพราหมณซึ่งถือวาเปนศาสนาที่เปนเสนเลือดใหญของระบบวัฒนธรรมศาสนา
ของชาวอินเดีย ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงไมไดเปนผูกําหนดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของสังคมอยางเด็ดขาดแตจะเขาไป
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและรูปแบบของการปฏิบัติที่จะทําใหสอดคลองกับหลักการของกฎธรรมชาติเทานั้น
อนึ่ง กอนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นประชาชนในชมพูทวีปหรืออินเดียมีความคุนชินกับเรื่องราวของพญานาคตาม
หลักคําสอนของศาสนาพราหมณอยูกอนแลว ดังจะพบไดจากกรณีของทานอุรุเวลากัสปะและนองชายอีก ๒ คนพรอมบริวารก็
ไดพากันเคารพบูชาพญานาคในฐานะที่เปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ที่จะใหการคุมครองและกอใหเกิดลาภและสักการะกับตนเองมากอน
28
หรือกรณีของพญานาคที่อยูในทาอัมพติตถะที่มีผูบูชากันดวยเหตุผลวาพญานาคเปนสัตวดุราย 29 หรือหากจะยอนไปใน
สังคมดึกดําบรรพที่ปรากฏในชาดก เชน สังขปาลชาดก 30 ภูริทัตตชาดก 31 จัมเปยยชาดก 32 สังคมอินเดียก็มีการเคารพบูชา

27

28

29

53.
.193

30

31

25

Arthure A. Macdonell A Vedic Reader for Students (London : Oxford Uninersity Press 1972) p.

26

Arthure A. Macdonell. Reprinted A Vedic Mythology (Vanarasi : Indological Book House (1971p.

27

Mahabharata text as constituted in its critical edition.Vol.) 4Poona : The Bhandarkar Oriental
Research Institute, (1974-1971pp..40-39
28
วิ.๔/๓๗./๔๗ม.(ไทย) .
29
องฺ.๑/๓/๓๗๒ติก.อ.(ไทย) .
30
ขุ.๓/๗/๖๗๐ (ชา.อ.(ไทย.
31
ขุ.๖๒-๔/๓/๖๑ชา.อ.(ไทย) .
32
ขุ/๓ชา.อ.(ไทย) .๗.๑๙๖-๑๙๕/
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พญานาคในฐานะที่เปนสัตวผูใหประโยชนแกชีวิตมนุษยผานทางพิธีกรรมของการบูชาพญานาคดวยวิธีการตาง ๆ อยู ซึ่งจาก
การกลาวมาเราจะพบวาสังคมอินเดียรูจักพญานาคใน ๒ รูปลักษณ คือ
(๑) พญานาคในรูปลักษณของงู หรือปรากฏในรูปงู เพราะในบางชาดกจะปรากฏมีนาคที่แปลงรางเปนงู หรือการไป
ในสถานที่ตาง ๆ ก็จะปรากฏรางเปนงู หรือการที่มีหมองูที่ทําหนาที่ในการปราบงูอยูโดยงูในลักษณะดังกลาวก็คืองูตามปกติ
ธรรมดา โดยหากพิจารณาจากบริบททางสังคมอินเดียจะพบวาบางพื้นที่เปนแหลงที่มีงูชุกชุม โดยงูหรือนาคในรูปลักษณน้ีจะ
ปรากฏรางกายใหมนุษยไดเห็นตามปกติและถือวางูในรูปลักษณนี้จะเปนงูที่เขามาเกี่ยวของกับชาวบาน / เมือง /สังคมในฐานะ
เปนงูพิษหากพิจารณาจากภาษาที่ใชเรียกชาวอินเดียจะเรียกงูวา อหิ,สัปปะ เปนตน
(๒ )

พญานาคในรู ป ลั ก ษณ ข องงู ซึ่ ง มี รู ป ร า งที่ ( ๑ ) เป น งู ข นาดใหญ แ ผ พั ง พานได เ ช น กรณี ข องภู ริ ทั ต นาคราช
หรือจัมเปยยนาคราชที่สามารถแผพังพานขนาดใหญได และ (๒) เปนพญานาคในรูปรางของนาคราชที่เปนสัตวทิพยที่มีรูปรางที่
พิเศษไมเหมือนงูโดยทั่วไป คือมีผิวสีขาวมีหงอนสีแดงชอบขดอยูตามจอมปลวก หรือเมื่อลงสูภพของนาคก็จะปรากฏเปนรูปราง
นาคในขณะหลับและเสพกาม โดยที่นาคประเภทนี้จะมีที่อยูในภพภูมิของตนเปนการเฉพาะ และคนอินเดียจะเรียกนาค
ลักษณะนี้วา นาโค หรือนาคะ
(๒) พัฒนาการของพญานาคใหมใหเปนไปตามกรอบคําสอนและใหมีฐานะเปนผูปกปองพระพุทธศาสนา จาก
รูปรางของพญานาคที่คนอินเดียรูจักและเขาใจทั้งที่มีปรากฏในยุคกอนสมัยพุทธกาลและที่ยังมีปรากฏอยูในสมัยพุทธกาลแสดง
ใหเห็นวาเมื่อพระพุทธศาสนาไดอุบัติขึ้นแลวก็ไมไดปฏิเสธรูปลักษณของความเปนพญานาคทั้ง ๒ นัย หรือไมไดปฏิเสธพิธีกรรม
ที่ปฏิบัติตอพญานาคแตจะปฏิเสธเฉพาะแนวคิดที่วา (๑) นาคเกิดมาจากการสรางของพระเจา (๒) ทิฎฐิหรือความเห็นผิดของ
พญานาคในบริบทสังคมเดิมเทานั้น เมื่อพระพุทธศาสนาไดวางทาทีตอพญานาคดังกลาวจึงแสดงทัศนะตอพญานาคในมุมมอง
ของพระพุทธศาสนาดังนี้
(๑) ระบุถึงกําเนิดของพญานาค วามีกําเนิดมาจากกรรม เนื่องจากพญานาคเปนสัตวโลกประเภทหนึ่งที่ตองตกอยูใน
อํานาจของกรรม โดยแบงประเภทการเกิดเปน ๔ ประการคือ อัณฑชะสังเสทชะ ชลาพุชะ และโอปบปาติกะ 33
32

(๒) จัดระบบโครงสรางทางจักรวาลใหม จากเดิมเปนระบบโครงสรางจักรวาลแบบศาสนาพราหมณโดยมีพระพรหม

เปนเทพเจาสูงสุดและมีอัตตาตัวตนที่เรียกวา ปรมาตมันเปนจุดหมายปลายทางมาเปนระบบโครงสรางทางจักรวาลวิทยาเชิง
พุทธ ที่มีนิพพานเปนจุดหมายปลายทางและแยกภพภูมิออกเปน รูปภูมิ อรูปภูมิ กามาวจรภูมิ มนุษย สัตวเดรัจฉาน นรก เปรต
อสูรกาย โดยมีทาวจตุโลกบาลทั้ง ๔ เปนผูปกครอง 34 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทาววิรูปกษที่ทําหนาที่ในการเปนผูปกครอง พญานาค
ทั้งหลาย สวนพญานาคเหลาอื่นที่เปนบริวารก็จะเกิดและมีที่อยูตามคติของตน
33

(๓ ) ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมนาค หมายถึ ง ทํ า การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของพญานาคที่ ยั งเป น มิ จ ฉาทิ ฎ ฐิ ให เ ป น

สัมมาทิฎฐิดวยวิธีการ (๑) สั่งสอนโดยธรรม (๒) ปราบดวยกําลังคือฤทธิ์
( ๔ ) มอบฐานะให เ ป น ผู ทํ า หน า ที่ ใ นการปกป ก รั ก ษาคุ ม ครองพระพุ ท ธศาสนา

ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ พ ระพุ ท ธศาสนาได
ปรับเปลี่ยนจากคติของพราหมณที่ใหพญานาคเปนผูรับใชและปกปองเทพเจาเชน พระศิวะ พระวิษณุ หรือพระนารายณ ใหหัน
มาทําหนาที่ในการปกปกรักษาคุมครองพระพุทธศาสนาแทน ดังปรากฏในเรื่องราวของชฎิล ๓ พี่นอง เรื่องของพญานาค
33
34

354

สํ.๓๕๗-๓๙๑/๓๕๐-๑๗/๓๔๒ข. (ไทย) .
ที.๗๙-๒/๒/๗๘ที.ม.อ.(ไทย) ๑๐/๓๓๖/๒๖๔. ม.(ไทย) .
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มุจลินท พญานาคเอรกปตตะ หรือทาววิรูปกษ ผูเปนราชาแหงนาคทั้งหลาย ซึ่งจะทําหนาที่ในการรักษาปกปองและคุมครอง
โลกและพระพุทธศาสนาดวย
(๕) แสดงจุดยืนที่พวกนาคจะตองมีตอพระพุทธศาสนา ซึ่งในบางกรณีหากพญานาคตองการที่จะเขามาเปนนักบวช

พระพุทธศาสนาก็ไดแสดงจุดยืนวา ดวยเหตุผลในเรื่องของกําเนิดและสถานะของการเปนพญานาควาไมสามารถจะเขามา
อุปสมบทหรือบวชในทางพระพุทธศาสนาได ซึ่งถือวานั่นเปนการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนตอสถานะของพญานาค นอกจากนั้น
พระพุทธศาสนายังเสนอแนวทางวาพญานาคจะไดรับบุญก็ดวยการบําเพ็ญบารมี ดวยการรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งแนวทาง
ดังกลาวสามารถจะละอัตภาพจากความเปนสัตวดริ ัจฉานเพื่อไดอัตภาพใหมที่เหมาะสมและเอื้อตอการบรรลุธรรมตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาคือ การเปนมนุษย หรือเทวดาชั้นสูง ซึ่งนั่นก็คือการแสดงจุดยืนที่เดนชัดของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
พญานาคจะเห็นไดวาพัฒนาการของพญานาคในยุคสมัยพุทธกาลเปนการพัฒนาการความคิดของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
พญานาค ดวยการแสดงอัตลักษณ(Identity)และจุดยืน(Standpoint)ที่มีตอพญานาคที่แตกตางไปจากพญานาคในมิติของพราหมณ
ทั้งในดานการเกิด ที่อยูและสถานะในจักรวาลรวมถึงบทบาทและสถานะในพระพุทธศาสนาไวอยางชัดเจน ซึ่งจะเห็นไดชัดวา
พญานาคในสมัยพุทธกาลแตกตางจากพญานาคของพราหมณคือ (๑) ดานกําเนิด (๒) ดานสถานะทางศาสนาและ (๓) ดาน
บทบาทที่จะตองทําหนาที่ในการปกปองศาสนามากกวาการไปเปนองครักษของเทพเจา
๓.๓ พัฒนาการของพญานาคในยุคหลังพุทธกาล
ในยุคหลังสมัยพุทธกาลความเชื่อของชาวพุทธที่มีตอพญานาคยังไมเปลี่ยนแปลง และพญานาคเองก็ยังมีความ
เกี่ ย วข อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนาอยู เ ช น เคย แต ก็ ดู เ หมื อ นว า พญานาคจะมี บ ทบาทหรื อ ความสั ม พั น ธ ข องพญานาคกั บ
พระพุ ท ธศาสนาจะมี รู ป แบบที่ เ ปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ ท างพระพุ ท ธศาสนาภายหลั ง สมั ย พุ ท ธกาลได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือเมื่อพระพุทธองคทรงปรินิพพานแลวก็มีการแบงพระบรมสารีริกธาตุปรากฏวา ชาวเมืองรามคาม และ
พญานาค
ในตโปทารามก็มีสวนรวมในการเขามาขอพระบรมสารีริกธาตุไปไวบูชาดวย 35 และเมื่อถึงยุคสมัยที่พระเจาอโศกได
ทํา สั ง คายนาและได ส ง พระสมณทู ต ออกทํ า การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาจํ า นวนถึ ง ๙ สายก็ป รากฏว า พระสมณทู ต สาย
พระมัชฌันติกเถระเดินทางไปประกาศศาสนาที่แควนกัษมีระไดเผชิญกับการตอตานจากพญานาคในทองถิ่นนั้น ๆ 36 หรือไมวา
จะเปนพญานาคในเกาะตัมพปณณิหรือเกาะสิงหลก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวของกับพญานาคในกรณีที่พญานาคไดเขามาอาสาดูแล
พระเขี้ยวแกวพรอมทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่ไดอัญเชิญไปที่ลังกา (สิงหฬ – ตัมพปณณิ) 37
34

35

36

อย างไรก็ต ามในภายหลั ง ยุค สมั ยพุ ท ธกาล หากเราจะพิจ ารณาถึ งความเกี่ ยวขอ งระหว างพระพุ ท ธศาสนากั บ
พญานาคก็จะพบวา เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผไปในดินแดนตาง ๆ แลวในแตละที่แตละแหงก็จะมีตํานานที่เกี่ยวของกับ
พญานาคกลาวคือที่ใดก็ตามที่พระพุทธศาสนาแผไปถึง ณ ที่แหงนั้น ก็จะมีพญานาคเขามาทําหนาที่ในการปกปกษรักษา
คุมครองอาวาส เจดีย พระพุทธสถานของพระพุทธศาสนาอยูตลอด แตก็จะเปนพญานาคประจําทองถิ่นซึ่งไมมีประวัติวามี
ความเกี่ยวของกับพญานาคที่อยูในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลเลย เชน พญานาคผูสรางเมืองและคุมครองพระพุทธศาสนาใน
พมา 38 พญานาคผูสรางเมืองและทําลายเมืองในลุมแมน้ําโขงของประเทศไทยและลาว เชน พญานาค ๑๕ ตระกูลผูสรางเมือง
37

35

ม.๓/๒/๒๔๐มู.อ.(ไทย).
วิ.๑๑๓-๑/๑/๑๑๒ม.อ.(ไทย).
37
สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ (จนถึงปจจุบัน ๑๙ความเชื่อเรื่องนาคของชุมชนอีสานสองฝงโขง (ปลายพุทธศตวรรษที่ ,วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ,บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ(๒๕๔๒ ,, หนา ๑๘.
38
สุจิตต วงษเทศ ,นาคในประวัติศาสตรอุษาคเนย(๒๕๔๓กรุงเทพฯ : มติชน ) ,หนา ๓๕.๓๙36
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เชียงของ หรือหลวงพระบาง พญานาคศรีสัตตนาคราชผูสรางเมืองเวียงจันทน พญานาคปพพารนาคผูสรางเมืองหนองคายและ
ใหการปกปกรักษาคุมครองพุทธสถานในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย 39 หรือพญาศรีสุทโธนาคราชผูปกครองคําชะโนดตาม
ตํานานทองถิ่นในเขตจังหวัดอุ ดรธานี เปนตน 40 โดยพญานาคดังที่กลาวมาถือไดวาเปน พญานาคที่เปนนาคทองถิ่นซึ่ง ดู
เหมือนวาจะไมเกี่ยวของดวยกับหลักฐานทางคัมภีร พระไตรปฎกแตถึงอยางนั้ นก็ตามเราจะพบวานั่นคือ พัฒนาการของ
พญานาคในยุคหลังสมัยพุทธกาล
38
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๔.อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท
อิทธิพลของแนวคิด เรื่องพญานาคในสมัยก อนพุท ธกาล สําหรับอิท ธิพลของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยกอ น
พุทธกาลสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้
๔.๑ ดานความเชื่อ ในยุคสมัยกอนพุทธกาล พญานาคไดมีอิทธิพลตอความเชื่อของคนหลายประการไดแก (๑) ความ
เชื่อตอสิ่งสูงสุดในฐานะผูสราง (๒) ความเชื่อตอการปฏิบัติตอสิ่งสูงสุดนั้นผานรูปแบบของลัทธิและพิธีกรรม (๓) ความเชื่อตอ
การเกิดเปนนาคหรือมูลเหตุในการเกิดเปนนาคและการไดสมบัติของนาค (๔) ความเชื่อวา ภพภูมิของนาคมีจริง (๕)ความเชื่อวา
นาคสามารถบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหไดสมดังที่หวัง และ (๖) ความเชื่อวานาคมีอํานาจบันดาลทั้งโชคดีและรายใหกับตัวเอง
๔.๒ ดานสังคม พญานาคไดมีอิทธิพลตอสังคมสมัยกอนพุทธกาลหลาย ๆ ดาน เชน มีอิทธิพลตอการกระทําความดี
ของคนในสังคม เชน เมื่อผูคนไดยินไดฟงเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวผูเปนนาคราชที่ยอมถูกทํารายแมถึงชีวิตก็
ไมละจากการปฏิบัติธรรมคือไมลุอํานาจแกความโกรธ 41 ซึ่งยอมทําใหคนในสังคมไดตื่นตัวและมีมาตรฐานทางศีลธรรม หรือ
เกณฑในการสรางความดีตามแนวของพญานาคโพธิสัตวในสมัยนั้นได อนึ่ง ในกรณีของชาดกบางเรื่องที่ไดกลาวถึงพญานาคชั่ว
ราย เชนในพกพรหมชาดก 42 ที่กลาวถึงพญานาคที่ทํารายผูคน กรณีเชนนี้ก็ยอมมีอิทธิพลตอคนในสังคมที่จะตองระมัดระวัง
และไมประมาทในเรื่องการอยูใกลพญานาคหรืองูเพราะในบางครั้งพญานาคก็ไมไดดีไปหมดทุกอยาง คติเชนนี้ยอมกอใหเกิด
กระแสตื่นตัวของคนในสังคมและสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของสังคมที่จะพึงปฏิบัติตอพญานาคได
40

41

๔.๓ ดานการศึกษา พญานาคในสมัยพุทธกาลมีอิทธิพลในดานการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องจักรวาลตาม
นัยของพระพุทธศาสนา เนื่องจากพญานาคถือเปนสัตวชนิดหนึ่งที่มีผูใหความสนใจเปนอยางมากโดยเฉพาะการศึกษาใน
ประเด็นเรื่อง (๑) ภพภูมิหรือการเปนสวนหนึ่งของจักรวาล ซึ่งในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดอธิบายโครงสรางจักรวาลวิทยาเชิง
พุทธ ซึ่งพญานาคก็มีภพภูมิอยูระบบจักรวาล และก็ยอมจะมีผูใหความสนใจในการศึกษาเรื่องภพภูมิ และจักรวาลของสัตว
ทั้งหลายได (๒) ประเด็นเรื่องกรรมและการเกิดใหม ถือวาแนวคิดเรื่องพญานาคไดมีอิทธิพลตอการศึกษาในเรื่องดังกลาวมาก
เนื่องจากเรื่องราวพญานาคไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมและการเกิดใหมตามนัยคําสอนของพระพุทธศาสนาทําใหมีผูสนใจที่
จะศึกษาคนควาโดยมีผูนําเรื่องของพญานาคไปถามพระพุทธองคอยูหลายครั้งถึงกําเนิด การดําเนินชีวิตและจุดสิ้นสุดของการ
เปนนาความาจากกรรมอะไร 43 ซึ่งพระพุทธองคก็ทรงใหคําอธิบายไวโดยละเอียดตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
42

39

กรมศิลปากร อุรังคนิทาน ) ๓ตํานานพระธาตุพนม พิมพครั้งที่ :กรุงเทพฯ เรือนแก :วการพิมพ-๓๙หนา .๒๕๓๗ ,๔๓.
พลธรรม จันทรคํา พญานาค ,อุดมการณที่เมืองคําชะโนดสูกระบวนการทําใหเปนสินคา ,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(๒๕๕๑ ,,หนา ๓๕.
40

41

ขุ.๓/๗/๖๗๘ชา.อ.(ไทย).
ขุ.๓/๕/๓๐๘ชา.อ.(ไทย).
43
สํ (ข.(ไทย.๑๗.๓๕๗-๓๔๒/๓๕๑/
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๕. คุณคาความเชื่อเรื่องพญานาค
สําหรับคําวาคุณคา หมายถึง ประโยชนหรือความดี สิ่งที่ดี ที่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งคุณคานั้นแบงเปน ๒ คือ คุณคา
แท หมายถึง คุณคาที่เปนประโยชนหรือสารัตถะของสิ่งนั้น คุณคาโดยทั่ว ๆ ไปหมายถึง ประโยชนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชไดในสวนของการศึกษาแนวคิดเรื่องพญานาคมีคุณคาที่นาศึกษาดังตอไปนี้
๑.ดานการฝกตนเอง จากการศึกษามาพบวาพญานาคไดใหคุณคากับผูศึกษาประการหนึ่งก็คือคุณคาในดานการฝก
ตนเอง ดังจะเห็นไดจากการที่จะไดเปนพญานาคจะตองฝกฝนตนเองดวยการใหทานรักษาศีลและเจริญภาวนารวมถึงการตั้ง
ความปรารถนาที่จะเกิดเปนพญานาคอยางแรงกลา ซึ่งการทําเชนนั้นไดก็จะตองมีการฝกฝนตนเองเปนสําคัญ นอกจากนั้นจาก
การศึกษาจะพบวา แมกระทั่งตอนที่พญานาคเกิดความเบื่อหนายในภพภูมิสมบัติและความเปนนาคของตนแลว ปรารถนาจะ
พนจากความเปนนาค ก็จะตองฝกฝนตนเองอยาง อุกกฤตดวยการตามรักษาศีลอยางเครงครัดดวยการขึ้นไปบนโลกมนุษยแลว
ทําการปฏิบัติธรรมและรักษาศีลบนจอมปลวก ซึ่งในระหวางนั้นหากมีคนมาจับมาทําราย ก็จะไมลุอํานาจแกความโกรธเพราะ
ความตั้งใจวาการรักษาสัจจะแบบนี้จะทําใหตนเองไดเกิดเปนมนุษย 44 ซึ่งถือวา เจตนารมณเชนนี้เปนการฝกฝนพัฒนาตนเอง
ซึ่งคําวา “พัฒนา” ในความหมายของภาษาไทย หมายถึงการทําใหเจริญ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนามนุษยในดานสังคม เพื่อให
สังคมนั้นเจริญเติบโตซึ่งในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลาวไววา “การพัฒนา” หมายถึง การทําให
เจริญ 45
43

44

ซึ่งการพัฒนาชีวิตของมนุษยตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอยางครบถวนนั้นจะตองเปนการพัฒนาภายใตกรอบ
การพัฒนาทั้ง ๔ ดาน คือ
(๑) ภาวิตกาย การมีกายที่พัฒนาแลว ไดแกการพัฒนาในสวนกายของตน ใหมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง สามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดเพราะอาศัยปจจัย ๔ เปนเครื่องเลี้ยงชีวิตพอเพียง และการปฏิบัติตอสิ่งที่เกี่ยวเนื่องดวยกาย อยางถูกตอง ทั้ง
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งภายนอกกาย คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เชนการรูจักใชสอยปจจัย ๔ อยาง
ถูกตอง ไดแกอาหารเสื้อผา เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย อันเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของกาย โดยรูจักใช
สอยปจจัย ๔ เพื่อตอบสนองความตองการที่จําเปนของกาย
(๒) ภาวิตสีล การมีศี ลที่พัฒนาแลว ไดแกการมีพฤติกรรมทางกาย วาจา อันไมเบียดเบีย นตน ไมเบียดเบียนผูอื่น

เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนทั้งหลาย พระพุทธศาสนาสอนใหเห็นความสําคัญของขอปฏิบัติพื้นฐานของมนุษย คือ ศีล ๕
ซึ่งเปนขอปฏิบัติ เพื่อความสัมพันธอันดีกับผูอื่น ผูที่ไมปฏิบัติตามศีล ๕ ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน ไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคมไมอาจอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดดี แมตายไปก็ตองประสบกับทุกคติ 46 ดังนั้น คุณสมบัติพื้นฐานของมนุษยคือ
การมีศีล ๕ เปนขอปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
45

(๓) ภาวิตจิต การมีจิตที่พัฒนาแลว ไดแกการมีจิตใจที่ไดรับการฝกฝนอบรมใหมคี ุณธรรมจริยธรรม เชนมีความเมตตา

กรุณา ความซื่อสัตยจริงใจ ขยันอดทน มีความมั่นคงทางจิต มีสมาธิแนวแน เปนตน จนสามารถมีความสุขจากพื้นฐานจากจิตที่
ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมตางๆเพราะจิตที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาดี ยอมมีแตความสุข (จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ)
44

ขุ.ชา.อ.(ไทย)๓/๗/๖๗๐.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน ,
๒๕๔๒), หนา ๗๗๙.
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(๔) ภาวิตปญญา การมีปญญาที่พัฒนาแลว ไดแกการฝกฝนอบรมตนเองใหมีปญญา รูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง เชน

การมีปญญาพิจารณารูไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ตามความเปนจริง ปราศจากการยึดถือวาเปนตัวเราของเรา
ซึ่งเมื่อกลาวโดยสรุปการฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาชีวิตนั้นจะตองดําเนินการพัฒนา ๓ ดานคือ (๑พัฒนากาย (๒) พัฒนา
จิต และ(๓)พัฒนาปญญาใหเปนปกติ ซึ่งจากตัวอยางในภูริทัตตชาดกก็ดี จัมเปยยชาดกก็ดี หรือสังขปาลชาดกก็ดีถือไดวาเปน
การพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองของพญานาคดังกลาวถือวาเปนแนวทางที่เปนประโยชนและใหคุณคาแกผูศึกษาที่จะ
นําไปปรับประยุกตใชในการพัฒนาตนเองได
๕.๒ ดานการทํากิจโดยไมประมาท คําวา ความไมประมาท หมายถึง การไมอยูปราศจากสติ การอยูกับปจจุบัน
หรือการมีสติรับรูเห็นเปนปจจุบันซึ่งความไมประมาทนั้นถือวาเปนยอดของธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ในการศึกษาเรื่อง
พญานาคที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทสามารถใหคุณคากับชีวิตเราในเรื่อง การทํากิจหรือหนาที่อยางไมประมาท
สาเหตุก็เพราะในเรื่องราวของพญานาคลวนเปนอุทาหรณใหกับเราได เปนอยางดีดังตอไปนี้ (๑) สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไม
แนนอนอยูตลอดเวลา (๒) การดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดทําใหไดกําเนิดที่ไมดีและ (๓) ความโลภ ไมไดกอใหเกิดประโยชน ซึ่งเหตุ
ที่มนุษยจะตองไมประมาทก็ คือ
(๑) สรรพสิ่งเปนเรื่องที่ไมแนนอน คําวาไมแนนอนหมายถึงสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอโดยเฉพาะในการเปน

การเกิดเปนพญานาคแลวการเปนอยูในเมืองนั้นแมจะตลบอบอวลไปดวยความสุขกลับพบวาเปนความสุขที่ซ้ําซาก ไมมั่นคง
เปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆตลอดเวลาทําใหพญานาคเกิดความเบื่อหนาย เมื่อเกิดความเบื่อหนายก็หาทางออกจากการเปนนาคดวย
การขึ้นมาบนโลกมนุษย เพื่อรักษาศีลและตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดในภพอื่น 47
46

จะเห็นไดวาการเปนพญานาครวมถึงการใชชีวิตในภพของนาคนั้นลวนแตเปนความไมแนนอนสักอยางทั้ง สาเหตุ
เพราะ (๑) ความตองการของจิตใจของนาคที่เปนไปสูง ๆ ต่ํา ๆ (๒) แมรางกายของนาคเองก็ไมไดคงที่มีแปรเปลี่ยนจากรูปนาค
เปนมนุษยจากมนุษยเปนนาคอยูตลอดเวลาเชน หากแปลงรางเปนมนุษยก็ไมไดคงอยูตลอดในขณะนอนหลับเสพกามรางกาย
จะเปนนาคตามสัญชาตญาณทันที (๓) เวลาขึ้นมาสูโลกมนุษยก็มีโอกาสถูกจับทํารายไดตลอดเวลา ดังนั้น การเปนนาคจึงเปนสิง่
ที่ไมแนนอน เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหไดคุณคาวา ไมควรประมาท โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิต ดังนั้น เราจึงไมควรประมาทใน
การทํากิจทุกอยาง
(๒) ความผิดพลาดในการดําเนินชีวิตกอใหเกิดผลคือไดกําเนิดที่ไมดี จากการศึกษาเรื่องของพญานาคมาทั้งหมดเรา
จะพบวา ในการดําเนินชีวิตของมนุษยไมวาจะเปนพระสงฆหรือคฤหัสถ หากดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดก็อาจจะกอใหเกิดโทษได
เชน พญานาคเอรกปตตะ ที่อดีตเคยเปนภิกษุบําเพ็ญสมณธรรมมานานแตเพราะความผิดพลาดเพียงนิดเดียวคือการตองอาบัติ
เล็กนอยแคจับสาหรายขาดติดมือมาและไมไดปลงอาบัติ พอสิ้นชีวิตจิตก็ไปติดอยูกับเรื่องนั้น เปนเหตุใหเกิดเปนพญานาคอยู
เปนเวลายาวนาน 48 ซึ่งเรื่องนี้ยอมใหคุณคากับชีวิตเราวาไมควรประมาทในการดําเนินชีวิตหรือในการทํา หนาที่ของตนเพราะ
หากเกิดความผิด พลาดเพียงนิดเดียวก็จะกอใหเกิดความเสียหายมหาศาลได
47

(๓) ความโลภทําใหชีวิตไดรับความเสียหาย เนื่องจากความโลภถือวาเปนหนึ่งในกิเลสที่เปนรากเหงาในจิตใจของ

มนุษยที่กอใหเกิดความทุกข ซึ่งการดําเนินชีวิตภายใตความโลภยอมเปนผลทําใหเกิดความเดือดรอน เชน พราหมณเนสารท ผู
ลวงอัมพายนหมองูเพื่อใหไดมาซึ่งแกวมณีดวยความโลภแตพอเมื่อไดมาแลว ก็ทําแกวมณีตกพื้นเปนผลทําใหแกวมณีหายไปยัง
47
48
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ขุ.๑/๒/๓/๓๒๓ธ.อ.(ไทย).

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

381

ภพของนาค และถูกพญานาคทําราย 49 จากกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความโลภไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไรกับชีวิต มีแต
ทําใหชีวิตมีแตทุกข ซึ่งการดําเนินชีวิตของเรานั้นจะตองไมประมาทจะตองไมโลภมาก ความตองการจะตองมีอยางพอเพียงคือ
สันโดษชีวิตจึงจะไมลําบาก
48

จากเหตุผลทั้ง ๓ ประการดังกลาวมายอมเปนสิ่งที่ยืนยันวา เราไมควรประมาทในการทํากิจตาง ๆ เนื่องจากสรรพสิ่ง
รอบตัวเราหรือแมแตกฎธรรมชาติที่พระพุทธองคทรงแสดงไว ก็เปนการยืนยันวาไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอนสรรพสิ่งมันยอม
เปลี่ยนแปลงไปไดทุกขณะ ดังนั้นเราจึงตองดําเนินชีวิตไปอยางมีสติ และไมประมาทดังไดกลาวมาแลว
๕.๓ การปฏิบัติธรรม จากการศึกษาเรื่องพญานาคทําใหไดรับคุณคาอีกประการหนึ่งที่เดนชัดมาก็คือ คุณคาในดาน
การปฏิบัติธรรมวา การปฏิบัติธรรมดวยการ (๑)รักษาศีล (๒)เจริญภาวนา สามารถยังความสําเร็จตามแรงอธิษฐานของให
เกิดขึ้นได ดังปรากฏในการปฏิบัติธรรมของจัมเปยยนาคราชสังขปาลนาคราชและภูริทัตตนาคราชที่ไดอาศัยการปฏิบัติธรรม
เปนเครื่องมือออกจากทุกขคือความเปนนาค และในสมบัติของนาค เพื่อไปถือกําเนิดในภพภูมิที่สูงกวา ซึ่งการปฏิบัติธรรมของ
พญานาคทั้ง ๓ ตนนั้นยอมใหคุณคาและอีกทั้งยังเปนเครื่องยืนยันวาการปฏิบัติธรรมใหประโยชนกับชีวิตไดจริงไมสูญเปลา
บทสรุป

ความเชื่อเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท พญานาคมีกําเนิดมาจากการกระทํากรรม ๒ อยางคือ (๑) กุศล
กรรมและ(๒) อกุศลกรรม เชน การรักษาอุโบสถศีลแลวปรารถนาความเปนนาค หรือการละเมิดพระวินัย เปนตนโดยถือ
กําเนิด ใน ๔ ประเภทคือ อัณฑชะ (เกิดในฟองไข) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ) สังเสทชะ(เกิดในเถาไคล) และโอปปาติกะ (ผุดเกิด)
พญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีพัฒนาการมาจากอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุภายใตความเชื่อแบบสมณธรรม คือเชื่อวา
พญานาคเปนสัตวโลกที่เปนไปตามกรรมหรืออยูภายใตกฎแหงกรรมไมไดเกิดมาจากการสรางของเทพเจา การเกิดของ
พญานาคจัดเปนอบายแตไมเปนทุคติเนื่องจากพญานาคเกิดในภพภูมิท่ีมีแตความสุข การศึกษาพญานาคใหคุณคาคือ คนเรา
ตองรูจักอดทนและมีสจั จะกับตัวเองทั้งตอหนาและลับหลังซึ่งความอดทนนั้นมีนักปราชญบางทานกลาววา ความอดทนทําให
คนเปนคนดีอดทนถึงที่ไดดีทุกคน หมายความวาหากเรารูจักการอดทนแลวก็จะสามารถบรรลุคณ
ุ ธรรมความดีตา ง ๆ ไดซึ่งพระ
พุทธองคเองไดตรัสวา ความอดทนเปนตบะอยางยิ่ง และความอดทนนั้นจะไดผลก็จะตองมาคูกับความมีสัจจะคือความจริงใจ
รักษาคําพูด ความตั้งใจ โดยธรรม ๒ ประการนี้จะตองมาคูกัน หากมนุษยเรามีคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ก็จะสามารถดําเนิน
ชีวิตไปได และประสบผลสําเร็จได ไมยากนัก
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พิธีกรรม ในการแสดงละครชาตรี
Rituals of folk theater performances
สุนิศา โพธิแสนสุข
พิมพวลัญช พลหงส
สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ
และการสังเกตการณจากผูรู ผูเกี่ยวของ (นางสาวขวัญตา สาสาร เจาของละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เพื่อนํามาวิเคราะหและนํามาเสนอเปนบทความวิชาการ ผูศึกษาพบวา พิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี ซึ่งเปนพิธีกรรมที่มนุษยกระทํา
ขึ้น เพื่อเปนการสักการะบูชาระหวางผูที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อของผูแสดงละครชาตรี โดยมีลําดับ
ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการใชคาถาอาคม เพื่อติดตอกับเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ แบงเปน 3 ชวง ดังนี้ 1. พิธีกรรมกอน
การแสดง 2. พิธกี รรมลาเครื่องสังเวย 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 เปน มรดกทางวัฒนธรรมที่ สืบทอดทางงานสรางสรรค จากบรรพบุรุษ ทางดานนาฏศิล ปไทย จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรและขออางอิงที่แฝงอยูในบทนาฏวรรณกรรมการละคร ถือไดวา ละครชาตรี เปนปฐมแบบการ
แสดงละครรําของไทย ซึ่งมีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีหรือไมนั้น ยังไมปรากฏหลักฐานแนชัด แตมีขอสันนิษฐาน
จากผูรู แตละทานลวนมีขออางอิงหลากหลายประการ เชน นริศรานุวัติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ทรงใหขอสันนิษฐานวา ละครชาตรีเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม ซึ่งมนุษยใชละครเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับ
เทพเจา หรือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนที่เคารพมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ละครชาตรี เปนการแสดงพื้นบาน รูปแบบการแสดงมุง
เนนความสนุกสนาน มีการดําเนินเรื่องอยางรวดเร็ว เรื่องราวที่นํามาแสดง จะสะทอนความเปนอยูของชาวบาน นิยมใชแกบน
มาจนถึงยุคปจจุบัน ดวยความเชื่อที่วา ผูแสดงละครชาตรีมีคาถาอาคม และสามารถติดตอกับเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได หาก
ทานใดจะหาละครเพื่อทําการแกบน ตองหาละครชาตรีเทานั้น เพื่อใหเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลใหไดสิ่งที่ตองการ
(นริศรานุวัติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2551, 44)
การแสดงละครชาตรี มีแบบแผนการแสดงทีเ่ ปนลักษณะสืบทอดตอกันมา คือ จะมีพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี
ทั้งหมด 3 ชวง คือ ชวงพิธีกรรมกอนการแสดง ชวงพิธีกรรมลาเครื่องสังเวยและชวงพิธีกรรมลาโรง จากการศึกษาขอมูล
ผูศึกษาพบวา ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของนักแสดงรุนเกา เพราะนักแสดงรุนใหมๆ จะมุงเนนในเรื่องของความ
สะดวกสบาย จึงตัดทอนในเรื่องพิธีกรรมออกเปนบางสวน โดยไมคํานึงถึงแบบแผนของศิลปะการแสดงละครชาตรีแบบดั้งเดิม
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อาทิ เชน ตัดทอนในเรื่องของการผูกกิ่งมะยมที่เสากลางโรง เนื่องจากปจจุบันผูที่ไดรับการถายทอดไมไดใหความสนใจเทาใน
อดีต ดวยเหตุนี้ผูศึกษา จึงมีความประสงคที่จะศึกษาและรวมอนุรักษไวซึ้งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานของชาติสืบตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
ผูศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณและการ
สังเกตการณจากผูรู ผูเกี่ยวของ (นางสาวขวัญตา สาสาร เจาของละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
วิธีดําเนินงานวิจัย
1.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี
2.ศึกษาขอมูลจากละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสัมภาษณและสังเกตอยางมีสวนรวม
ผลการวิจัย
พิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี หมายถึง การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนสิริมงคลและเปนการแกสินบนตามที่ไดบน
บานไว โดยนําการรองรําทําเพลงมาประกอบในพิธีกรรม และใหผูแสดงเปนตัวแทนในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีอิทธิพล
ตอความเชื่อจึงทําใหเกิดการกระทําตางๆ คือ พิธีกรรมนั้นเอง
จากการศึ ก ษาและสั ม ภาษณ นางสาวขวั ญ ตา สาสาร เจ า ของละครชาตรี คณะธิ ด า ณ บางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งปจจุบันเปนคณะที่ยังคงประกอบพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรีอยางครบถวน และยังคงอนุรักษสืบ
ทอดจากรุนสูรุน พบวา พิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี ซึ่งเปนพิธีกรรมที่มนุษยกระทําขึ้น เพื่อการบูชาระหวางผูนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยแบงชวงพิธีกรรม ดังนี้
1. พิธีกรรมกอนการแสดง
พิธีกรรมกอนการแสดง ตองทําเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้
1.1.การปลูกโรง เปนพิธีกรรมกอนการแสดงละครชาตรี โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมสถานที นายโรงในคณะละครชาตรี
จะตองนํากิ่งมะยม ดอกไม ธูปเทียน และตอกไมไผ 3 เสน เพื่อทําพิธีปลูกโรง ผูทําพิธีเริ่มการทําพิธี โดยการไหวพระแมธรณี
ไหวพระภูมิเจาที่ ไหวแมยานางเสาทุกตนที่อยูรอบเวที ตอจากนั้นผูทําพิธีตั้งมะโม 3 จบ ตอดวยบทคาถาชุมนุมเทวดา และเริ่ม
วาคาถาปลูกโรง กับการใชตอก 3 เสน ผูกกิ่งมะยมไวกับเสากลางนั้น 3 เปลาะ การกระทําดังกลาว จึงมีผูเรียกพิธีกรรมนี้วา
“ผูกโรง”หรือปลูกโรง ผูทําพิธีนี้จะตองไดรับการถายทอดการทําพิธีปลูกโรง มาจากผูสืบทอดพิธีกรรมจึงจะทําได
1.2.การตั้งเครื่องสังเวย การตั้งเครื่องสังเวยบูชาจะตองตั้งหลังจากทําการปลูกโรงละครเรียบรอยแลว เครื่องสังเวย
ที่ทํามาถวาย อาทิ เชน ใบศรีเล็ก ไขตม ขนมตมแดง ขนมตมขาว เนื้อหมูสุก 1 ชิ้น น้ําเปลา 1 แกว จากนั้นจุดธูปเทียนถวาย
ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจาภาพไดบนบานศาลกลาวไว เปนความเชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จะมาประทับและรับเครื่องสังเวย ดังนั้น การ
ตั้งเครื่องบูชาเพื่อเปนการแกบนนั้นจะตองตั้งวางศาลเพียงตา และจัดที่สําหรับการประทับของเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัน
เชิญมาดวย
ศาลเพียงตา หมายถึง ศาลชนิดที่ทําขึ้นชั่วคราวสําหรับเปนที่สถิตเทพดาเทพารักษ เปนตน ในการพิธีบวงสรวงบูชา
ลักษณะเปนราน 4 เสา ยกพื้นสูง พื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาดกวางยาวดานละศอก ตอนหนารานทําพื้นลดต่ําลงชั้นหนึ่ง มีเสารับ
2 ตน พื้นชั้นลดนี้สูงเสมอระดับสายตา เนื่องดวยความสูงกําหนดใหเสมอระดับสายตา ศาลลักษณะนี้จะเรียกวา “ศาลเพียง
ตา” ศาลเชนนี้มีเสารวม 6 ตน พื้นที่ตอนบนมักใชตั้งบายศรี พื้นชั้นลดลงมาใชตั้งเครื่องสังเวย
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ภาพที่ 1 การบูชาครู โดยขวัญตา สาสาร
ที่มา: สุนิศา โพธิแสนสุข (2561)
1.3.การบูชาครู คือการกระทําเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย หมายถึง พระภรตฤาษี
หรือเรียกวา พอแก รวมถึงบุคคลที่เปนครูบาอาจารยที่เปนผูถายทอดวิชาความรูทางการละคร และการดนตรี นอกจากจะเปน
การระลึกถึงพระคุณแลวยังเปนการบอกกลาวขอพร ขอความคุมครองปองกัน ใหการแสดงราบรื่น ไดชื่อเสียง และขอสมาโทษ
ตอครูบาอาจารยหากกระทําสิ่งใดที่ไมสมควรในขณะที่ทําการแสดง กอนทําพิธีบูชาครู ผูกระทําพิธี ตองเตรียมอุปกรณในการ
บูชา ไดแก กระถางธูป เชิงเทียน ของบูชาครู ไดแก หมากพลู ผลไม 1 ที่ น้ําสะอาด 1 แกว จัดวางใหเปนระเบียบ บริเวณ
ที่ตั้งพระภรตฤาษี เตรียมธูป 5 ดอก เทียน 1 เลม ดอกไมพวงมาลัย และเงินกํานล 12 บาท สําหรับ การบูชาครู การทําพิธี
บูชาครูของการแสดงละครชาตรี จะเริ่มประมาณ 10.00 น. โดยผูทําพิธีบูชาครู จุดธูปเทียน และกลาวอันเชิญครู ถวายผลไม
น้ําและเครื่องสักการะ คือ ดอกไม ธูปเทียน และเงินกํานล ขอพรและขอขมาตามลําดับ ตอจากนั้นผูทําพิธีจะปกธูปเทียนในที่ที่
เตรียมไว ในขณะที่ทําพิธีบูชาครู ผูแสดงทุกคนในคณะตองหยุดกระทํากิจตาง ๆ เชน กําลังแตงกาย แตงหนา เพื่อตั้งจิตและ
บูชาครูไปพรอม ๆ กัน ในเวลาเดียวกันการทําพิธีบูชาครูทางการแสดง ทางวงดนตรีตองทําพิธีบูชาครูไปพรอมกัน โดยหัวหนา
วงเปนผูทาํ พิธีบูชาครู ดอกไมธูปเทียน เมื่อถวายบูชาครูแลว จะปะติดไวกับตะโพน เพราะทางฝายผูเลนดนตรีเชื่อวา ตะโพน
คือ ตัวแทน “ครู” ทางดนตรี

ภาพที่ 2 ปพาทยบรรเลงเพลงชุดโหมโรง โดยสมพงษ จิตรนัย
ที่มา: 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
การบรรเลงดนตรีกอนทีจ่ ะทําการแสดง การโหมโรงนี้ทางผูเลนดนตรี ใหความหมายไว 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เปนการ
ไหวครูทางดนตรีประการที่ 2 เปนการปรับเสียงดนตรีและปรับมือผูเลนใหเขากัน (เพราะผูเลนในบางครั้งอยูกันคนละที
หัวหนาคณะหามาเลนรวมกัน) ประการที่ 3 เพื่อเปนการประกาศใหคนทั่วไปทราบวาที่นี้มีละคร และใกลเวลาเริ่มแสดงแลว
ปจจุบันนิยมใชปพาทยเครื่องหา คือ ระนาดเอก ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง กรับคู จะใชโหมโรงมหรสพซึ่งเหมือนการ
โหมโรงดวยทั่วไป ใชเวลาโหมโรงชวงเชา ประมาณ 30 นาที (สมพงษ จิตรนัย, สัมภาษณ, 2561)
1.5.การรําถวายมือ คือ การรําเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ประทานความสําเร็จ และความสม
ปรารถนามาให ซึ่งถือเปนความสําคัญในเรื่องของการ “แกบน” ดวยความเชื่อของผูแสดงวา หากการแสดงละครชาตรีแกบน
ไมมีการรําถวายมือจะทําใหไมขาดสินบนที่ไดบนไว ผูแสดงรําถวายมือจะตองแตงกายยืนเครื่อง พระ นาง จํานวนผูแสดงรํา
ถวายมือ ใชพระนางอยางละเทา ๆ กันตั้งแต 2 คูถึง 4 คู และบางครั้งจะใชผูแสดงถึง 9 คน เพื่อเปนสิริมงคลตอทานเจาภาพ
ซึ่งในความเชื่อสวนบุคคลแลว เลข 9 เปนเลขที่มงคลจะทํากิจการอะไรก็ร่ํารวย กาวหนาในหนาที่การงานเปนตน ทางคณะ
ละครจะจัดตัวพระ 5 ตัว ตัวนาง 4 ตัว เรียกวารําถวายมือชุดใหญ ทั้งนี้แลวขึ้นอยูกับความตองการของเจาภาพผูหาละครวา
ตองการจํานวนผูรําถวายมือในแตละครั้งจํานวนเทาไหรอยางไร แตที่ทั่วไปนิยมรําถวายมือ 1 ครั้ง หรือ 1 ยก จะใช 2 คู คือ
ตัวพระ 2 ตัว ตัวนาง 2 ตัว กอนเริ่มการรําถวายมือ เจาภาพจะจุดธูปบอกกลาวตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไดบนบานไว ขอใหมารับ
เครื่องสังเวยและละครปพาทยจะบรรเลงเพลง “รัว” ผูแสดงที่รําถวายมือจะออกมาหนาเวทีนั่งเปนแถวคูพระนาง หันหนาไป
ทางทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แกบน เมื่อจัดแถวนั่งเปนที่เรียบรอยแลวปพาทยก็จะบรรเลงเพลงสําหรับการรําถวายมือ คือ เพลงชา
เพลงเร็ว ผูแสดงจะรําถวายมือไป จนจบเพลง และดําเนินเรื่องเขาสูการแสดงรอบเชา ตั้งแต 10.00 – 12.00 น.
2. พิธีกรรมลาเครื่องสังเวย
พิธีกรรมลาเครื่องสังเวย คือ การเก็บเครื่องสังเวย ที่นําไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจาเพื่อแกบน แตการเก็บนั้น
ตองทําเปนขั้นตอน ตองทําพิธีนี้กอนเวลา 12.00 น ผูแสดงจะตองเตรียมตัว เพื่อลาเครื่องสังเวย ถึงแมบางครั้งขณะกําลังแสดง
อยูก็ตามผูแสดงที่เปนตัวประกอบจะทําหนาที่เปนผูตัดบท หยุดพักการแสดงเพื่อให “ขาดสินบน” ตัวพระ ตัวนาง ที่ยังอยูใน
ชุดยืนเครื่อง และตัวตลก เปนผูทําหนาที่ลาเครื่องสังเวย ขณะที่ผูแสดงเดินออกจากโรงละคร เพื่อไปลาเครื่องสังเวยปพาทยจะ
บรรเลงเพลงเชิด ผูแสดงที่ทําหนาที่ลาเครื่องสังเวยออกไปนั่งคุกเขาที่ศาลเพียงตาหรือแครที่วางเครื่องสังเวย แสดงความ
เคารพดวยการถวายบังคมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยืนขึ้นเพื่อรับ
เครื่องสังเวย ซึ่งตัวตลกจะเปนผูสงให ตัวพระถือ
ของคาว ตัวนางถือของหวานและบายศรี สวนตัวประกอบถือขวดเหลาและแกวน้ําผูแ สดงยืนเรียงตามลําดับหันหนาไปทางศาล
ตัวพระยืนดานซาย ตัวนางยืนตรงกลาง ตัวประกอบยืนดานขวา เมื่อจัดลําดับการยืนแลว ผูแสดงตัวพระ ตัวนางและตัว
ประกอบจะยกเครื่องสังเวยขึ้นเหนือศีรษะ พรอมกับการ ยกเทาเปนทารําสลับ 3 ครั้ง แลวลดเครื่องสังเวยลง ตัวพระเปนผูนํา
เดิน ผูแสดงทั้งหมดเดินเวียนรอบศาลเพียงตา จากขวาไปซาย 1 รอบ แลวกลับมาตั้งแถวและทําในลักษณะเดิมซ้ําจนครบ 3
รอบ เมือ่ ครบ 3 รอบแลว ผูแสดงจะวางเครื่องสังเวย พรอมกับนั่งลงถวายบังคมอีกครั้ง ปพาทยจะบรรเลงเพลงเชิด และหยุด
บรรเลง ตอจากนั้นตัวประกอบจะกระตุกตอกเสนกลาง ที่ผูกไวท่ีแครพรอมกับวาคาถา มีใจความสําคัญบอกแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ไดบนไววา บัดนี้พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปนการแกบน ทั้งการถวายเครื่องสังเวยและละครไดเสร็จสิ้นลงแลว ขอใหขาดสินบน
ตอจากนั้นตัวตลกจะกลับมาที่แครเครื่องสังเวยใชมีดตัดแบงเครื่องสังเวยทุกอยางใสยอดใบตอง ไปวางที่แครของศาลเพียงตา
พรอมทั้งกลาวเชิญภูตผีหรือวิญญาณที่รอนเรที่เรียกวา “ตีนโรงตีนศาล” มารับสวนแบงอาหาร ถือเปนเสร็จพิธีลาเครื่องสังเวย
จากนั้นตัวละครทุกตัวจะพักผอนตามอัธยาศัย 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 เปนการกระทําเพื่อใหทราบวาการแสดงละครชาตรีแกบนไดเสร็จสิ้นลงแลว เมื่อไดเวลาเลิกทําการ
แสดง ตัวตลกจะเปนตัวตัดบทวาวันนี้หมดเวลาทําการแสดงแลว หัวหนาคณะกลาวขอบพระคุณเจาภาพและผูชมที่ใหความ
สนใจในการแสดง และกลาวใหศีลใหพรกับทางเจาภาพ ปพาทยทําเพลงกราวรําตอจากนี้เปนพิธีลาโรง ขั้นตอนในการทํา ผูทํา
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พิธีตั้งนะโม 3 จบ แลววาคาถาสงเทวดา ตอจากนั้นวาคาถา “สิทธิ สิจจัง สิทธิกันตัง สิทธิลาภัง ภะวันตุเต” ถือเปนอันเสร็จ
พิธีลาโรง
จากการศึกษาพบวา พิธีลาโรง เปนพิธีกรรมที่นายโรงทําหลังจากเลิกการแสดงละครชาตรี คือ การแกตอกที่มัดกิ่ง
มะยมออกจากเสากลางโรง ผูทําพิธีตองเปนคนเดียวกับผูที่ปลูกโรงการแสดงละครชาตรี
อภิปรายผล
จาการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับ เรื่องพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี
เปนงานวิจัยเชิงอนุรักษ เพื่อเก็บรักษาบันทึกไวเปนขอมูลทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหผูที่สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในบริบท
ลักษณะนี้ นําไปใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยไดตอไป ดังนี้ ความเชื่อของมนุษยนั้น เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดพิธีกรรมโดย
มนุษยเปนผูกระทําขึ้น เพื่อการบูชาระหวางผูที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ ชวยเหลือใหตนพนทุกขและไดรับความสุข อยางไรก็ตามผู
ศึ ก ษาพบว า ป จ จุ บั น บางคณะมี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมการแสดงละครชาตรี ไ ม ค รบถ ว น เนื่ อ งจากบางคณะไม เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญเหมือนในอดีต และเห็นแตดวยความสะดวกรวดเร็วกับการแสดงละครชาตรี จึงมีบางคณะที่ตัดทอนบางชวงบาง
ตอนออก อาทิ เชน พิธีกรรม “การผูกโรง” จากการศึกษาคนควาและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญพบวา ยังมีบางคณะที่อนุรักษ
ในเรื่ อ งของพิ ธี ก รรมในการแสดงละครชาตรี อ ย า งครบถ ว น อาทิ เช น ละครชาตรี คณะธิ ด า ณ บางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของศิรดา พานิชอํานวย (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความเชื่อและ
พิธีกรรมละครชาตรีคณะศิษยจันทรฉายวิเศษศิลป อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา การประกอบ
พิธีกรรมที่ผนวกความเชื่อในทองถิ่นเขาไวดวยกันอยางแยบยล โดยมีความเชื่อและพิธีกรรมที่มีผลตอการแสดงอยางเหนียว
แนน และยังคงมีบางคณะที่แสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมไปถึงความสนใจของรุนลูกรุนหลาน ที่ขาดการ
สืบสานและสืบทอด
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ภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน
The Healing Wisdom in Thai Literature “Khun Chang Khun Phaen”
สุรเชษฐ คูหาเลิศ
อรอุษา สุวรรณประเทศ
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ในการศึกษาใชวิธีการวิเคราะห
ตัวบท โดยเลือกศึกษาจากขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ ผลการศึกษา พบวา ภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง
ขุนชางขุนแผน จําแนกได 3 ประเภท ตามวิธีการรักษาโรค ไดแก 1) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร 2) ภูมิปญญาการรักษาโรค
ตามหลักโหราศาสตร และ 3) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรม ทั้งนี้ ภูมิปญญาดังกลาวเปนองคความรูที่ไดรับการถายทอดสืบตอ
กันมาจากรุนสูรุนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงระบบความคิด ความเชื่อ และวิธีการดูแลสุขภาพ อันเปนมรดกทางภูมิ
ปญญาที่มีคุณคาและความหมายตอการทําความเขาใจชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทยไดเปนอยางดี
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 หรือภูมปิ ญญาการแพทยพื้นบาน เปนองคความรู ความคิด ความเชื่อ และความชํานาญ
ในการดูแล ปองกัน และรักษาโรคที่สั่งสมจากประสบการณของบรรพบุรุษและไดรับการถายทอดสงตอจากรุนสูรุนมาจนถึง
ปจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยู จนเกิดการยอมรับของคนในสังคม (วิชิต เปานิล,
2550, หนา 96) และกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชน
การศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรค หรือภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน ถือเปนแขนงหนึ่งในการศึกษาคติชนวิทยา
ในมิติสังคมและวัฒนธรรม เพราะเปนการศึกษาและทําความเขาใจผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุมชนที่ไดรับการถายทอด
สืบตอกันมาจากรุนสูรุนในแงของภูมิปญญาหรือความชาญฉลาดของบรรพบุรุษในการคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหมีสุขภาพ
อันดี หรือรักษาการเจ็บไขไดปวยดวยวิธีการตางๆ ตามวิถีทางแบบชาวบานที่ยังไมมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือการแพทย
ที่ทันสมัยเหมือนในปจจุบัน
โดยทั่วไปแลวการศึกษาภูมิปญ
 ญาการรักษาโรคหรือการแพทยพื้นบานนั้น มักจะเปนการศึกษาจากตําราการแพทย
พื้นบานโดยตรง ซึ่งตําราที่เกาที่สดุ ที่ตกทอดมานาจะเปนคัมภีรธาตุพระนารายณ หรือ ตําราพระโอสถพระนารายณ ซึ่งเปน
ตํารายาทีม่ ีหลักฐานวาสืบทอดมาตั้งแตสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายวา
“ที่เรียกวาตําราพระโอสถพระนารายณ เพราะมีตําราพระโอสถซึ่งหมอหลวงไดประกอบถวายสมเด็จพระนารายณมหาราช
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หลายขนาน ปรากฏชื่อหมอแลวันคืนที่ไดตั้งพระโอสถนั้นๆ จดไวชัดเจน อยูในระหวางปกุน จุลศักราช 1021 (พ.ศ.2202)
จนปฉลูจุลศักราช 1023 (พ.ศ.2204) คือระหวางปท่ี 3 จนถึงปท่ี 5 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช” (สํานักคุมครอง
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย, 2555, หนา 9) สวนตําราการแพทยอื่น ๆ ในสมัยอยุธยานั้น นาจะถูกพระเจากรุงหงสาวดี
กวาดตอนไปพรอมกับแพทย และชางฝมือตาง ๆ ในคราวเสียกรุงครั้งที่ 1 ดังปรากฏในมหาราชวงษพงษาวดารพมา ความวา
“...แลวพระองค [พระเจาหงสาวดี] มีรับสั่งใหเอาชางทั้งปวงไปกรุงหงษาวดีดวย คือ ชางทอง ชางเหล็ก ชางบุ ชางแกะ
ชางหลอ ชางเขียน ชางทอ ชางสาน แลดูริยาเตนรําละครทั้งปวง แพทยรักษาโรคตาง ๆ แลแพทยชางแลตําราชาง ตํารามา
แลชางปรุงกระแจะ ชางยอมสีตาง ๆ และชางวิเศษทั้งปวง...” (มหาราชวงษพงษาวดารพมา, หนา 85 อางถึงใน อรอุษา
สุวรรณประเทศ, 2552, หนา 168-169)
นอกจากนี้ การศึกษาภูมปิ ญญาการรักษาโรคหรือการแพทยพื้นบานอาจศึกษาไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดย
การสังเกตและการสัมภาษณหมอพื้นบานในชุมชนที่ยังคงมีการรักษาดวยวิธีการดั้งเดิมอยู
อยางไรก็ตาม ยังมีขอมูลอีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถสะทอนใหเห็นรองรอยของวิถีชีวิตของคนไทยสมัยกอน นั่นก็คือ
เอกสารลายลักษณประเภทตางๆ รวมทั้ง “วรรณคดี” ดวย วรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งที่เปนที่ยอมรับกันวาเปนวรรณคดีที่สะทอน
ภาพการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตไดอยางชัดเจนยิ่ง ก็คือ วรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน
แมวาดวยประเภทของวรรณคดีจะมีลักษณะเปน “บันเทิงคดี” คือเปนเรื่องแตง ไมอาจใชอางอิงเปนหลักฐานอันหนักแนนทาง
ประวัติศาสตร แตขอมูลที่ปรากฏในวรรณคดีนั้น ก็เปนภาพสะทอนที่ทําใหมองเห็นวิถีชีวิต ความนึกคิด และคานิยมของคนใน
สังคมที่เปนเจาของวรรณคดีได
ผูวิจัยในฐานะนักคติชนวิทยาซึ่งสนใจขอมูลการแพทยพื้นบาน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวรรณคดีไทยเรื่องขุนชาง
ขุนแผนเพื่อคนหาภูมิปญญาการรักษาโรคของกลุมชนที่สะทอนผานขอมูลในรูปแบบที่ตางออกไป นอกเหนือจากตําราการแพทย
และการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยผลการศึกษาที่ไดจะทําใหเห็นถึงระบบความคิด ความเชื่อ และวิธีการดูแลรักษาโรคแบบสังคม
พื้นบาน อันเปนมรดกทางภูมิปญญาที่มีคุณคาและความหมายตอการทําความเขาใจชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทย
ทั้งนี้ จากการสืบคนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคที่
ปรากฏในวรรณคดีเรื่อ งขุนชา งขุนแผนมากอ น มีแ ตเพียงงานวิจั ยที่ศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและวั ฒนธรรม ศึกษา
ภูมิปญญาจากประเพณี เชน การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจากเรื่องขุนชาง-ขุนแผน
(วรนันท อักษรพงศ, 2516,) ภูมิปญญาชาวบานจากประเพณีบางอยางในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนวรรณคดีเรื่อง
ขุนชางขุนแผน (ปรางทิพย ฮอนบุตร, 2541) ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขุนชางขุนแผน (ประจักษ ประภาพิทยากร,
2519) เปนต น หรือ ศึกษาวิเ คราะหด วยมุ มมองทางวรรณคดี เชน คุณค าทางวรรณศิ ลปใ นเสภาเรื่องขุนช างขุ นแผน
(อัควิทย เรืองรอง, 2543) บทละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห (เบญจวรรณ สงสมบูรณ,
2540) เปนตน ดังนั้นการศึกษาวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนดวยมุมมองคติชนวิทยาเรื่องภูมิปญญาการรักษาโรคในครั้งนี้
จึงนาจะเปนการเติมเต็มองคความรูเดิมที่มีอยูกอนหนาแลวใหสมบูรณยิ่งขึ้นทั้งในดานของภูมิปญญาการรักษาโรคและในดาน
การศึกษาทําความเขาใจวิถีชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต
วัตถุประสงคการวิจยั
เพื่อศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
1. เปนการรวบรวมขอมูลและองคความรูที่เกี่ยวของกับการแพทยพื้นบานที่ไมไดปรากฏในตําราหรือเอกสารการรักษาโรค
2. แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาการรักษาโรคของกลุมชน ที่มีระบบความคิด ความเชื่อ และวิธีการดูแลรักษาโรคแบบ
สังคมพื้นบาน อันเปนมรดกทางภูมิปญญาที่มีคุณคาและความหมายตอการทําความเขาใจชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทย
นิยามศัพทเฉพาะ
ภูมิปญญาการรักษาโรค หมายถึง องคความรูที่เกี่ยวกับการดูแล การปองกัน และการรักษาโรคแบบพืน้ บาน
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วิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหตวั บท (Textual Analysis) โดยเลือกกรณีศึกษาจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนชาง
ขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ ซึ่งเปนฉบับที่แพรหลายมากที่สดุ โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังตอไปนี้
1. รวบรวมเอกสารที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย ขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ ซึ่งเปนตัวบทที่
เปนกรณีศึกษา และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิเคราะหวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวกับภูมิปญญาการรักษาโรค
2. ศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ โดยใชวิธีการวิเคราะห
ตัวบท (Textual Analysis)
3. สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
4. นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน จําแนกได 3 ประเภท ตามวิธีการรักษาโรค
ไดแก 1) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร 2) ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร และ 3) ภูมิปญญาการ
รักษาโรคดวยพิธีกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1. ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร
ภูมปิ ญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร เปนภูมิปญญาที่ใชในการดูแล การปองกันและการรักษาโรค โดยใชวิธีทาง
ธรรมชาติ การใชยาสมุนไพรจะขึ้นอยูกับสรรพคุณของพืชที่เปนสมุนไพรชนิดตาง ๆ ซึ่งโดยมากจะเปนพืชผักพื้นบานในแตละ
ทอ งถิ่ น ภู มิ ปญ ญาการรั กษาโรคด ว ยยาสมุน ไพรในวรรณคดีเ รื่ อ งขุ น ช างขุ น แผน ปรากฏในตอนกํ า เนิ ด ขุ นช า งขุน แผน
โดยกลาวถึง ขุนชางมีอาการฟกช้ําที่ศีรษะ จึงมีการใชไพลในการรักษาอาการฟกช้ํา ดังความวา
“เจาขุนชางหัวฟกวิ่งตกใจ
ฝนไพลใสทาตาเปนมัน

ขาไทก็กลัววิ่งตัวสั่น
ยิงฟนแลบลิ้นแทบสิ้นใจ”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 12)

นอกจากนี้ การใชไพลในการบรรเทาอาการฟกช้ํา ยังปรากฏในตอนกําเนิดพลายงาม เมื่อแรกที่พลายงามไดพบกับ
นางทองประศรีผูเปนยาของตน ก็ไดบอกวาตนเปนลูกของขุนแผนและนางวันทอง แตเมื่อนางทองประศรีไดฟงแลวก็ยังไมเชื่อ
จึงใชตระบองตีพลายงาม แตเมื่อรูความจริงวาพลายงามเปนหลานของตน ก็เขากอดหลาน พาพลายงามขึ้นเรือน และไดใช
ไพลทา เพื่อลดอาการเจ็บของพลายงาม ปรากฏขอความดังนี้
“เจาพลายนอยคอยหลบแลวนบนอม
ขาเปนลูกพอขุนแผนแสนสะทาน
จะมาหายาชื่อทองประศรี
ยาเขมนเห็นจริงทิ้งตระบอง
แลวดาตัวชั่วเหลือไมเชื่อเจา
จนหัวหอยพลอยนอพอนี่นา
ชวยฝนไพลใหเหลวเร็วเร็วเขา
แกตักน้ําร่ํารดหมดราคี
แลวทาไพลใหหลานสงสารเหลือ
เจาชื่อไรใครบอกออกเนื้อความ
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ฉันเจ็บบอกแลวยาเมตตาหลาน
ขางฝายมารดาชื่อแมวันทอง
อยาเพอตีฉันจะเลาความเศรามอง
กอดประกอดรับขวัญกลั้นน้าํ ตา
ขืนตีเอาหลานรกเปนหนักหนา
แลวพามาขึ้นเรือนเตือนยายปลี
อีเปลเอาขันลางหนาออกมานี้
ชวยขัดสีโซมขมิ้นสิ้นเปนชาม
มานั่งเสื่อลั่นไตปราศรัยถาม
จึงไดตามขึ้นมาถึงยายาย ฯ
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 526 - 527)
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การใชไพลในการบรรเทาอาการช้ํา บวม เคล็ดขัดยอก แกปวดเมื่อย ลดการเจ็บปวด ลดการอักเสบของกลามเนื้อ
นับเปนภูมิปญญาการรักษาโรคที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ ปจจุบันยังคงพบวามีการใชไพลรักษาอาการดังกลาวในรูปของน้ํามัน
ไพล ครีมไพล ยาหมองไพล และลูกประคบไพล เปนตน ทั้งนี้ หนังสือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย วาดวย
สมุนไพรกับการแพทยแผนไทย ไดอธิบายสรรพคุณของไพลไววา ไพล เปนพืชมีลําตนอยูใตดิน มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ เชน ปูเลย
ปูลอย มิ้นสะลาง วานไฟ เปนตน สวนที่ใชในการรักษา คือ เหงาที่แกจัด มีสรรพคุณในการรักษา ลดความเจ็บปวดเฉพาะที่
หรือลดอาการฟกช้ําของรางกาย ลดอาการปวดทองขณะมีประจําเดือน แกทองเดิน บิด ลดอาการเตนเร็วกวาปกติของหัวใจ
รักษาบาดแผลทําใหแผลหายเร็ว ใชทาปองกันยุงและแมลงรบกวนได (หนา 261–263)
นอกจากภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพรขางตนแลว ในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนยังพบเรื่องของอาหาร
พื้นบาน ที่มีทั้งอาหารในชีวิตประจําวัน อาหารที่มีกรรมวิธีในการเก็บรักษา และอาหารที่ใชในโอกาสพิเศษ (เสาวลักษณ
อนันตศานต, 2546, หนา 299-303) ยกตัวอยางเชน อาหารที่ใชในโอกาสพิเศษที่ปรากฏในตอนพลายแกวบวชเณร เปนการ
กลาวถึงการมาทําบุญของชาวบานในวันสงกรานตที่วัดปาเลไล โดยจะมีการเตรียมอาหารคาวและอาหารหวานมารวมทําบุญ
ปรากฏชื่อของอาหาร ดังนี้
“ทีนี้จะกลาวเรื่องเมืองสุพรรณ
จะทําบุญใหทานการศรัทธา
หญิงชายนอยใหญไปแออัด
กอพระเจดียทรายเรี่ยรายไป
นิมนตสงฆสวดมนตเวลาบาย
แลวกลับบานเตรียมการเลีย้ งเจาชี
ทําน้ํายาแกงขมตมแกง
บางทําหอหมกปกปดไว

ยามสงกรานตคนนั้นก็พรอมหนา
ตางมาที่วัดปาเลไลย
ขนทรายเขาวัดอยูขวักไขว
จะเลีย้ งพระกะไวในพรุงนี้
ตางฉลองพระทรายอยูอึงมี่
ปงจี่สารพัดจัดแจงไว
ผาฟกจักแฟงพะแนงไก
ตมไขผัดปลาแหงทั้งแกงบวน”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 51)

จากตัวอยางขอความขางตน จะเห็นไดวาปรากฏชื่อของอาหารพื้นบานหลายชนิด ไดแก น้ํายาแกงขม พะแนงไก
หอหมก ไขตม ผัดปลาแหง และแกงบวน ซึ่งอาหารพื้นบานของไทยชนิดตาง ๆ จะมีสวนประกอบไปดวยพืชผักที่เปนสมุนไพร
หลายชนิ ด เชน “แกงบวน” ซึ่ง เป นแกงโบราณ มี วิธี การทํา โดยการตํา เครื่ องแกง อั นประกอบด วย กะปเผา หอมเผา
กระเทียมเผา ขาเผา ตะไคร พริกไทย ปลาสลาดแหงปนใหละเอียด จากนั้นนําไปละลายในน้ําคั้นใบมะตูม ใบตะไคร และใบ
ผักชีผสมกั น ตั้งไฟจนเดือด ใสหมูสามชั้ น และเครื่องในหมู ตมหั่นชิ้นใหญ ๆ เคี่ ยวไปจนนุ ม ปรุงรสใหหวานนํ าเค็มตาม
พอเปอยไดที่ น้ําขนดีแลว จึงเติมใบมะกรูดฉีก ตะไครซอย พริกชี้ฟาหั่นแวน จากนั้นก็ตักใสชาม โรยผักชี พรอมรับประทาน
(กฤช เหลือลมัย, 2560) จะเห็นไดวาในเครื่องแกงของแกงบวนนั้นมีสวนประกอบที่เปนพืชผักพื้นบานและสมุนไพรตาง ๆ ที่มี
สรรพคุณทางยาในการรักษาโรค เชน หอม ชวยทําใหเจริญอาหาร กระเทียม ชวยปรับสมดุลใหรางกาย ขา ชวยขับเลือดลมให
สะดวก ตระไคร ชวยแกอาการเบื่ออาหาร พริกไทย ชวยแกหวัดและลดไข เมื่อนําพืชสมุนไพรเหลานี้มาประกอบอาหาร
ก็อาจกลาวไดวา อาหารพื้นบานก็คือ ยารักษาโรค ที่มีคุณคาและประโยชนตอการดูแลและปองกันไมใหเกิดโรคหรือเกิดอาการ
เจ็บปวยไดนั่นเอง อาหารพื้นบาน จึงเปนภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร ที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมของการบริโภคที่มี
ระบบความคิด ความเชื่อ และวิธีการดูแลรักษาโรคแบบสังคมพื้นบาน โดยการนําเอาพืชผักพื้นบานและสมุนไพรตาง ๆ ที่มี
สรรพคุณทางยามาทําเปนอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ
2. ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา1, 314) ไดใหความหมายของโหราศาสตร วา วิชาวาดวยการพยากรณ
โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก และโกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2535, หนา 28) ไดกลาวถึง การรักษาโรคตามหลัก
โหราศาสตรวา ความเจ็บปวยตามแนวคิดของโหราศาสตรเปนเคราะหกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวิถีการดําเนินชีวิตไดถึงจุดที่ชะตา
กรรมกําหนดไว สามารถพยากรณหรือรับรูไดโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและดาราศาสตร ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวกับฤกษ
ยามหรือเวลา และตําแหนงแหงที่หรือทิศอันเปนตัวกําหนดวาสิ่งตาง ๆ จะเปนไปอยางเปนสิริมงคลหรือมีเคราะห ดังนั้น
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ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร จึงเปนการรักษาความเจ็บปวยของมนุษยที่เกิดจากเคราะหกรรมและสามารถ
ปองกันหรือแกไขไดดวยวิธีการทางโหราศาสตร
ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร ปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผนตอนที่นางพิมเปลี่ยนชื่อวันทอง โดย
ในตอนนี้ นางพิมมีอาการเจ็บปวย นอนไมหลับ มีอาการเพอเหมือนกับผีเขา เนื่องจากคิดถึงพลายแกวที่ยกทัพไปรบที่เชียงใหม
มาก นางศรีประจัน มารดาของนางพิมรูสึกไมสบายใจ เมื่อเห็นวาลูกสาวของตนมีอาการเจ็บปวย จึงไดไปติดตอหมอตาง ๆ
เพื่อมารักษาอาการของลูกสาวใหหายเปนปกติแตก็ไมมีหมอผูใดรักษาหาย จึงไปหาขรัวตาจูใหจับยามพิเคราะหดู ขรัวตาจู
บอกวา นางพิมมีเคราะหราย ตองเปลี่ยนชื่อใหมเปนการแกเคล็ด จาก “พิมพิลาไลย” เปน “วันทอง” โรคที่เจ็บปวยอยูก็จะ
หายไป ดังความวา
“ครานั้นจึงทานขรัวตาจู
พิเคราะหจับยามดูหาชาไม
ครั้งดูรูประจักษก็ทักไป
ออพิลาไลยนี่เคราะหราย
มันตกลงที่นั่งนางสีดา
เมื่อทศพักตรลักพาไปสูญหาย
ถาแมนไมจากผัวตัวจะตาย
ถายักยายแกไขไมเปนไร
ผลัดชื่อเสียพลันวาชือ่ วันทอง
จะครอบครองทรัพยสนิ ทั้งปวงได
โรคนั้นพลันจะคลายหายไป
หาบรรลัยไมดอกสีกายาย”
(ขุนชางขุนแผน , 2545, หนา 232)
หลังจากที่ขรัวตาจูไดตรวจดวงชะตาและแนะวิธีการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร โดยการใหนางพิมพิลาไลย
เปลี่ยนชื่อเปนนางวันทองแลว อาการเจ็บปวยของนางวันทองก็หายเปนปกติ ปรากฏขอความดังนี้
“ศรีประจันรับคําแลวอําลา
ถึงเรือนรองไปวาไมตาย
แลวก็จัดขาวปลาและกลวยออย
จะทําขวัญเจาพิมพิลาไทย
ยายศรีประจันตักขวัญลูก
ขวัญเอยอยาเที่ยวไปไพรพง
อยาหลงชมเสือสีหหมีเมน
อยาหลงชมแรดชางแลกวางทราย
แลวก็ตักขาวปลาเขามาฟาด
เอาดายดําผูกมือรื้อดับเทียน
อยูมาขาวปลาก็กนิ ได
คลายคลี่มี่เนื้อขึ้นทุกวัน

ดีใจขรัวตาแกวาหาย
ขรัวตาตะแกทายกูแนใจ
ขนมเล็กขนมนอยเอาลงใส
ขาวของจัดไวก็ใสลง
ผิดผิดถูกถูกแกวาหลง
กลางดงคนเดียวอยูเปลีย่ วดาย
กระแตกระเต็นเตนตุนกระตาย
ชะนีคางนางกรายจะหลอนเลียน
โรคภัยหายขาดบาดหนามเสี้ยม
เปลี่ยนพิมผลัดชื่อวันทองพลัน
หลับใหลไมเพอละเมอฝน
ศรีประจันคอยสําราญบานใจ ฯ”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 232-233)

ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตรดังกลาวนี้ เปนภูมิปญญาการรักษาโรคที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ
เรื่องของการตั้งชื่อและการเปลี่ยนชื่อที่มีความหมายและความสัมพันธระหวางชื่อกับ “ชีวิตใหม” ของนางวันทองตามหลัก
โหราศาสตร เปนการรักษาโรค เพื่อใหหายจากอาการเจ็บปวยทางกาย และมีความสุขทางจิตใจที่ดีขึ้นตามลําดับ
นอกจากนี้ ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร ยังปรากฏในรูปของการทํานายฝน ดังเชน ตอน
นางวันทองฝนรายและขุนแผนทํานายฝน ความวา
“ครั้นเวลาดึกกําดัดสงัดเงียบ

พระพายโชยเสาวรสขจายขจร
ดุเหวาเราเสียงสําเนียงกอง
วันทองนองนอนสนิทรวง

370

ใบไมแหงแกรงเกรียบระรุบรอน
พระจันทรแจมแจงกระจางดวง
ระฆังฆองขานแขงในวังหลวง
จิตงวงระงับสูภวังค
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ฝนวาพลัดไปในไพรเถื่อน
ลดเลี้ยวเที่ยวหลงในดงรัง
ทั้งสองมองหมอบอยูริมทาง
โดดตะครุบคาบคั้นในทันที
สิ้นฝนครั้นตื่นตกประหมา
เลาความบอกผัวดวยกลัวภัย
ใตเตียงเสียงหนูก็กุกกก
ยิ่งหวาดหวั่นพรั่นตัวกลัวมรณา
ครานั้นขุนแผนแสนสนิท
ครั้งนี้นาจะมีอันตราย
พิเคราะหดูทั้งยามอัฐกาล
มิรูที่จะแถลงแจงกิจจา
จึงแกลงเพทุบายทํานายไป
เพราะวิตกหมกไหมจึงไดเปน
พรุงนี้พี่จะแกเสนียดฝน
มิใหเกิดราคีกลียุค

เลื่อนเปอนไมรูที่จะกลับหลัง
ยังมีพยัคฆรายมาราวี
พอนางดั้นปามาถึงที่
แลวฉุดคราพารี่ไปในไพร
หวีดผวากอดผัวสะอื้นไห
ประหลาดใจนองฝนพรั่นอุรา
แมงมุมทุมอกที่ริมฝา
ดังวิญญาณนางจะพรากไปจากกาย ฯ
ฟงความตามนิมิตก็ใจหาย
ฝนรายสาหัสตัดตํารา
ก็บันดาลฤกษแรงเปนหนักหนา
กอดเมียเมินหนาน้ําตากระเด็น
ฝนอยางนี้มิใชจะเกิดเข็ญ
เนื้อเย็นอยูกับผัวอยากลัวทุกข
แลวทํามิ่งสิ่งขวัญใหเปนสุข
อยาเปนทุกขเลยเจาจงเบาใจ ฯ”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 859)

ในทางโหราศาสตร ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นสามารถทํานายไดจากนิมิต ความฝน หรือลางบอกเหตุ เปนเหมือน
สัญญาณเตือนใหระมัดระวัง ซึ่งมักเปนเรื่องหรือเหตุการณที่ไมอธิบายสาเหตุไมได เชน สัตวตาง ๆ รองทักในยามวิกาล มด
ปลวก หรือกา ยกพวกมากัดหรือหรือจิกตีกันเปนฝูงใหญ ฟาผาเรือนหรือมีอุกาบาตรตก งูเลื้อยผานหนา หรือสัตววิ่งมาตาย
ตรงหนา เปนตน ซึ่งถือวานิมิต ความฝน หรือลางบอกที่ผูประสบเหตุการณจะตองไปดูตํารา เพื่อใหทราบถึงเคราะหกรรมและ
หาวิธีการในการสะเดาะเคราะห เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุรายหรือความเจ็บปวยขึ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2535, หนา
33)
3. ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรม
ในการศึกษาคติชนคดีหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีของพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่สืบเนื่องกันมาจนเปนประเพณี สิ่ง
หนึ่งที่ไมสามารถทอดทิ้ง คือ พิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรม หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึ่ง
ในทางรูปธรรมหรือนามธรรม (กิ่งแกว อัตถากร, 2551, หนา 1)
พิธีกรรมมีประโยชนตอการรักษาโรค กลาวถือ พิธีกรรมเปนวัฒนธรรมที่คนในสังคมไดสรางขึ้นเพื่อเปนหลักประกัน
ความมั่นคงทางจิตใจ เมื่อประกอบพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งไปแลว ผูทํานั้นยอมมีความสบายใจและมีความหวังในชีวิต เพราะ
เชื่อวาพิธีกรรมตองนําไปสูผลที่คาดหวังไว (กิ่งแกว อัตถากร, 2525, หนา 2) ดังนั้น พิธีกรรมกับภูมิปญญาการรักษาโรค จึงมี
ความสําคัญในการทําใหคนเรามีสภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้น ชวยลดความเครียดและความกังวลตาง ๆ ลง นอกจากนั้นยังสงผลดี
ตอสภาวะทางรางกายทําใหหายจากอาการเจ็บปวยอีกดวย
ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ที่สําคัญมี 2 พิธีกรรม ไดแก
พิธีกรรมการทําขวัญ และ พิธีกรรมการโกนจุก
1. พิธีกรรมการทําขวัญ
ขวัญ เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด ขวัญทําใหคนเรามีความสุข ทําใหจิตใจของคนเราดําเนินชีวิตได
อยางมั่นคง หากประสบเหตุการณตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความตกใจหรือหวาดกลัว ขวัญก็จะออกจากรางกายไปหรือที่ชาวบาน
เรียกกันวา ขวัญหนีหรือขวัญหาย ซึ่งจะสงผลใหคนเรามีอาการออนแอ เจ็บปวยหรืออาจจะเสียชีวิตได ความเชื่อเรื่องขวัญจึง
เปนความเชื่อที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางยิ่ง (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547, หนา 76)
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พิธี กรรมการทํ าขวัญ ปรากฏในเรื่ องขุน ชา งขุ นแผนอยูห ลายตอน เชน ในตอนกํ าเนิด ขุน ชา งขุ นแผน
กลาวถึง พิธีกรรมการทําขวัญเดือนใหพลายแกว เมื่อพลายแกวมีอายุครบ 1 เดือน โดยมีการชวยกันจัดเตรียมสิ่งของหรือ
อุปกรณในการประกอบพิธีกรรม คือ บายศรี เครื่องเซนสังเวย ประกอบดวย กลวยน้ําวา แตงกวา ดอกไมธูปเทียน และเตรียม
ขาวของเงินทองสําหรับผูกขวัญ จากนั้นมีการแตงตัวใหพลายแกวใสเครื่องประดับตาง ๆ และมีการจัดแจงใหญาติพ่ีนองและ
แขกที่มารวมในพิธีนั่งเปนวงกลมลอมผูรับขวัญ แลวเริ่มพิธีทําขวัญ โดยมีการยกบายศรีขึ้นทางหัวเด็กแลวโหขึ้นสามลา
ยกแวนเทียนสงตอกันไปมาแลวโหเอาชัยใหพลายแกว ปรากฏขอความดังนี้
“แลวเรงรัดจัดแจงแตงบายศรี
กลวยน้ําแตงกวาเอามาใส
ใหหลานใสเสมาปะวะหล่ํา
บาหวาทองผูกสองขางแขนนั้น
เอวคาดสรอยออนซอนดอกลอย
ผูกลูกพริกเทศดวยทองคํา
จัดแจงแขกนั่งเปนวงกัน
ยกบายศรีแลวโหขึ้นสามลา

เงินทองของดีมาผูกให
ธูปเทียนดอกไมมีหลายพรรณ
กําไรทองคํางามเฉิดฉัน
สายกุดั่นทั้งแทงดังแกลงทํา
ฝงพลอยมรกตสีสดขํา
กําไรตีนนากเห็นหลากตา
พงศพันธุพรอมอยูทั้งปูยา
เวียนแวนไปมาโหเอาชัย ฯ”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 8)
ในขณะประกอบพิธีกรรม ผูทําขวัญก็จะมีกลาวเชิญขวัญพลายแกวใหมาอยูในรางกาย จะไดมีความสุขสบาย เมื่อ
เวียนแวนเทียนเสร็จแลวจึงมีการโหเอาชัยอีก 3 ครั้ง ดับไฟเทียนและโบกควันเขาสูพลายแกว จากนั้นก็มีการอวยพรใหมีชัย
หรืออายุมั่นขวัญยืน ปรากฏขอความดังนี้
เชิญขวัญพลายแกวอยาไปไหน
ชมชางมาขาไททั้งเงินทอง
อยาเที่ยวลากะเกณฑตระเวนทอง
เขาของเหลือหลายสบายใจ
ดับอัคนีโบกควันเจิมพักตรให
มีชัยชํานะสวัสดี
วงศวานปรีดิ์เปรมเกษมศรี
พาทีคลองแคลววองไว ฯ”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 9)
พิธีกรรมการทําขวัญ ยังปรากฏในตอนกําเนิดพลายงาม ซึ่งนางทองประศรีจัดพิธีกรรมเรียกขวัญใหพลายงาม
หลังจากทีท่ ราบวาเปนหลานของตนและตองเดินทางไกลมาเปนระยะเวลานานตามลําพัง อาจทําใหขวัญหนีออกจากตัว โดย
ใหยายปลี ยายเปล และบาวคนอื่น ๆ ชวยกันทําบายศรี ใสขาวปลาอาหารคาว อาหารหวาน ไขขาว มะพราว ดอกไมธูปเทียน
และเครื่องหอมตาง ๆ ดังปรากฏขอความดังนี้
“ศรีศรีวันนี้ฤกษดีแลว
ขวัญมาอยูสูกายใหสบายใจ
ขวัญเอยเจามาเถิดพอมา
มาชมพวงแกวแลวพวงทอง
ครั้นแลวจึงโหอีกสามที
ใหชันษายืนหมื่นปไป
ครั้นทําขวัญเสร็จสําเร็จการ
จนอายุพลายแกวไดหาป

“ครั้นพลบค่ําย่าํ ฆองทองประศรี
เรียกยายปลียายเปลเขาเคหา
เย็บบายศรีนมแมวจอกแกวมา
ใสขาวปลาเปรี้ยวหวานเอาพานรอง
เทียนดอกไมไขขาวมะพราวพรอม
น้ํามันหอมแปงปรุงฟุงทั้งหอง
ลูกปะหล่ํากําไลไขออกกอง
บอกวาของพอเจาแตเยาวมา
เอาสอดใสใหหลานสงสารเหลือ
ดวยหนอเนื้อนึกรักเปนหนักหนา
เหมือนพอแผนแสนเหมือนไมเคลือ่ นคลา ทั้งหูตาคมสันเปนมันยับ
พลางเรียกหาขาคนมาบนหอ
ใหนั่งตอตอกันเปนอันดับ
บายศรีตั้งพรั่งพรอมนอมคํานับ
เจริญรับมิ่งขวัญรําพันไป ฯ”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 527-528)
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จากนั้นนางทองประศรีไดกลาวคําเรียกขวัญใหกับพลายงาม ที่อาจจะหนีออกจากรางกายไปเที่ยวเลนอยูในปาเขา
ใหกลับมาชมขาวของเครื่องทองที่บาน และใหขวัญกลับเขามาอยูกับตัวของพลายงาม จากนั้นมีการประกอบพิธีกรรมตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ปรากฏขอความดังนี้
“ขวัญพอพลายงามทรามสวาดิ
ลวนของขวัญจันทนจวงพวงมาลัย
เห็นแตเนื้อเสือสิงหฝูงลิงคาง
ขวัญมาหายาเถิดอยาเพลิดเพลิน
แลวจุดเทียนเวียนวงสงใหบาว
คอยรับเทียนเวียนสงเปนวงไป
มะพราวออนปอนเจาทั้งขาวขวัญ
ใหสาวสาวลาวเวียงที่เสียงดี

มาชมภาชนะทองอันผองใส
ขวัญอยาไปปาเขาลําเนาเนิน
จะอางวางเวียนวกระหกระเหิน
จงเจริญรอยปอยามีภัย
มันโหกราวเกรียวลั่นสนั่นไหว
แลวดับไฟโบกควันใหทันที
กระแจะจันทนเจิมหนาเปนราศี
มาซอปออซั้นทําขวัญนาย ฯ”

“พอเมื้อเมืองดง เอาพงเปนเหยา อึดปลาอึดขาว ขวัญเจาตกหาย
ขวัญออนรอนเร วาเหวสูกาย อยูปลายยางยูง ทองทุงทองนา
ขวัญเผือเมื้อเมิน ขอเชิญขวัญพอ ฟงซอเสียงออ ขวัญพอเจาจา
ขาวเหนียวเต็มพอม ขาวปอมเต็มปา ขวัญเจาจงมา สูกายพลายเอย ฯ”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 528)
ในตอนพระไวยถูกเสนห ไดมีการกลาวถึงการทําขวัญใหพลายชุมพลตอนที่เดินทางไปหานางทองประศรี ซึ่งตองผาน
ปาเขาลําเนาไพร พบกับสัตวปาและผีในปา อาจทําใหเกิดความตกใจและทําใหขวัญหายได จึงตองมีพิธีกรรมเรียกขวัญ
ใหกลับมาอยูกับตัวของพลายชุมพล ปรากฏขอความดังนี้
“ครั้นพระสุริยนสนธยา พอโพลเพลเพลาจะเขาไต
ทานผูเถาเจาเมืองสุโขทัย กับญาติวงศนอยใหญอยูพรอมเพรียง
ทําขวัญหลายชายพลายชุมพล พวกผูคนโหลั่นสนั่นเสียง
ทานยายสุกยายสายกับยายเชียง เขานั่งเคียงเรียกขวัญรําพันไป
ขวัญเอยขวัญพอพลายชายชุมพล ที่อยูตนไมยูงสูงไมใหญ
จะอางวางวังเวงวิเวกใจ ขวัญอยาไปอยูเขาลําเนาเนิน
แตลวนผีโปงปาคาแขมรก ทั้งนกหคหงสหานทะยานเหิน
ขวัญมาอยูเรือนเถิดใหเพลิดเพลิน ขออัญเชิญขวัญพอชมเงินทอง
อายุยืนหมื่นปหนาพอหนา จงอยูด ว ยยายตาอยาเศราหมอง
เปนสังฆราชบาตรแลวจีวรกอง ถือไมเทายอดทองเที่ยวเทศนธรรม
แลวพี่นองพองญาติสิ้นทั้งหลาย เอาเงินตราผาลายมาทําขวัญ
คอยอยูเย็นเปนสุขทุกคืนวัน ตายายนั้นรักใครกระไรเลย
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 951-952)
พิธีกรรมการทําขวัญ เปนภูมิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรมทีส่ ะทอนใหเห็นถึง ความเชื่อเรื่องขวัญกับการดูแล
และการปองกันโรคแบบพื้นบาน อีกทั้งเปนการแนะนําสมาชิกใหมของครอบครัวใหกับญาติพี่นองไดรจู ักกัน ถือวาเปนการ
แสดงถึงความสัมพันธที่ดีของครอบครัวและญาติพี่นอง
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2. พิธีกรรมการโกนจุก
เรื่องขุนชางขุนแผนในตอนกําเนิดพลายงาม เมื่อพลายงามอายุครบ 13 ป มีการเจริญเติบโตทางดาน
รางกายหรือแตกเนื้อหนุมแลวนั้น นางทองประศรีไดจัดพิธีการโกนจุกใหกับพลายแกว เพื่อเปนการปองกันโรคภัยไขเจ็บ และ
เปนการแสดงวาพลายแกวเขาสูชวงวัยรุน โดยมีการนิมนตพระสงฆมาเปนผูทําพิธี ดังนี้
“จนอายุพลายงามสิบสามขวบ
ดวยเนื้อแตกแรกรุนละมุนตา
นัยนตากลมคมขําดูดําขลับ
ทองประศรีดีใจไลฤกษยาม
จะโกนจุกสุกดิบขึน้ สิบค่ํา
พวกเพื่อนบานวานมาผาหมากพลู
ทั้งหมอเงินหมอทองสํารองตั้ง
อัฒจรรยชั้นพระก็ตระเตรียม
ถึงวันดีนิมนตขรัวเกิดเฒา
พอพิณพาทยคาดตระสะธุการ
นั่งสวดมนตรจนจบพอพลบค่าํ
ผูชายเสียดเบียดสาวชาวละวา
ผูหญิงหยิกตะกายผูชายทับ
จนอีหังคลั่งใจถีบไอดํา
ทองประศรีดีใจวาใครแพ
แลวใหหลานผลัดผามาเกกัง

ดูขาวอวบอวนทวนเปนนวลหนา
กิริยาแยมยิ้มหงิมหงิมงาม
ใครแลลับรักใครปราศรัยถาม
ไดสิบสามปแลวหลานแกวกู
แกทําน้ํายาจีนตมตีนหมู
บางปดปูเสื่อสาดลาดพรมเจียม
มีทั้งสังขใสน้ํามนตไวจนเปยม
ตามธรรมเนียมฆองกลองฉลองทาน
อยูวัดเขาชนไกใกลกับบาน
ทานสมภารพาพระสงฆสิบองคมา
ก็ซัดน้ํามนตสาดเสียงฉาดฉา
เสียงเฮฮาฮึดฮัดเมื่อซัดน้าํ
เสียงหนุบหนับเหนาะแหนะแขยะขยํา
ลุกขึ้นปล้ํากันออกอึงเสียงตึงตัง
สนุกแนแลวไอดําปล้าํ อีหัง
เขาไปนั่งกราบกรานสมภารครู”
(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 533-534)

พิธีกรรมการโกนจุก นอกจากสะทอนเห็นถึงภูมิปญญาการปองกันและการรักษาโรคดวยพิธีกรรมแลว ยังสะทอนให
เห็นถึงพิธีกรรมที่เปนรหัสหรือสัญลักษณของการเปลี่ยนผานสภาวะของชวงวัย กลาวคือ เด็กที่ผานพิธีกรรมการโกนจุกแลวนั้น
เปนการเปลี่ยนผานสภาวะของชวงวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ ทั้งนี้เปนการเตรียมพรอมใหเด็กกาวไปสูการเจริญเติบโตทางดาน
รางกายที่สมบูรณและดานจิตใจที่ดี เพื่อการเปนผูใหญที่ดีในอนาคตตอไป
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
ภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรือ่ งขุนชางขุนแผน สามารถจําแนกได 3 ประเภท ตามวิธีการรักษา
โรค ไดแก 1) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร 2) ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร และ 3) ภูมิปญญาการ
รักษาโรคดวยพิธีกรรม ซึ่งภูมิปญญาการรักษาโรคดังกลาวสอดคลองกับภูมิปญญาการรักษาโรคของหมอพื้นบานที่มีการดูแล
และรักษาโรคหลายกลุม ไมวาจะเปน 1) กลุมการปองกันรักษาและถือปฏิบัติดวยพิธีกรรมหรือพิธีกรรมบําบัด 2) กลุมการ
ปองกันรักษาทางกายหรือกายบําบัด 3) กลุมการปองกันรักษาทางยาหรือสมุนไพรบําบัด และ 4) กลุมการปองกันรักษาดวย
อาหารและการกินหรืออาหารบําบัด (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547, หนา 21) อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดเรื่องสุขภาพและ
ความเจ็บปวยในสังคมไทย ที่วาดวยแนวคิดเรื่องของโหราศาสตร เคราะหกรรม กับความเจ็บปวย เปนเรื่องของความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมิติของเวลาและสถานที่ หรือกาละและเทศะ สารสาระสําคัญอยูที่ระบบวิธีคิดที่ตอบสนองตอจิตใจของ
มนุษยที่ตองการความมั่นคงทางจิตใจ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2535, หนา 33-34)
ภูมปิ ญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน แสดงใหเห็นถึงองคความรูของการรักษาโรค
ของการแพทยพื้นบานไทยที่เปนการดูแล การปองกัน และการรักษาโรคทั้งทางรางกายและทางจิตใจ
การรักษาโรคทางกาย เปนภูมิปญญาการรักษาโรคที่มีการดูแล การปองกัน และการรักษาโรค ไมใหรางกายมีอาการ
เจ็บปวย หากมีอาการเจ็บปวยจะตองมีการรักษาและพบหมอประเภทตาง ๆ ตามอาการที่เปน ยกตัวอยางเชน ในกรณีของขุน
ชางและพลายชุมพล จากที่กลาวไปนั้น มีอาการเจ็บฟกช้ําที่รางกาย ก็ใชไพลที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาใหหายจากอาการ
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เจ็บนั้น และอีกกรณีหนึ่งของนางแกนแกว (ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 50) ที่มีอาการเจ็บปวยทางรางกาย โดยเปนโรคบิด
ริดสีดวง แตไมไดรับการรักษาโรคกับหมอพื้นบานที่ความรูและความสามารถทางโรคนั้นตั้งแตตน จึงทําใหไมไดรับการดูแลและ
การรักษาที่ดี นางแกนแกวจึงเสียชีวิตไป
สวนการรักษาโรคทางจิตใจ เปนภูมิปญญาการรักษาโรคที่เกี่ยวของกับหลักโหราศาสตรและพิธีกรรม ซึ่งมีเรื่องของ
ความเชื่อที่เปน “นามธรรม” แสดงออกผานพิธีกรรม ใหเปน “รูปธรรม” จนกลายเปน “องคความรูในการรักษาโรค” ภูมิ
ปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตรและพิธีกรรม มีอิทธิพลตอความรูสึก ความคิดของชีวิตและจิตวิญญาณของคน
สอดคลองกับ กิ่งแกว อัตถากร ไดกลาวถึง คุณสมบัติของพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิตใจ (กิ่งแกว อัตถากร, 2525, หนา 5) วา
พิธีกรรมเปนการกระทําขึ้นเพื่อตอบสนองจิตใจ หรือสิ่งตาง ๆ ที่อางวามีอํานาจ แมไมมีตัวตน แตเปนสิ่งที่จิตยอมรับวามี
สภาวะเหนือธรรมชาติหรือมีสภาวะเหนือปกติวิสัย ซึ่งในการประกอบพิธีกรรม ผูประกอบพิธียอมหวังผลอันดับแรก เปนเรื่อง
ของความสบายใจและการมีกําลังใจ ความเชื่อมั่นนี้เปนเครื่องหลอเลี้ยงใจและกาย หากขาดสิ่งไปชีวิตก็ดํารงอยูเหมือนปวยเสีย
ครึ่งหนึ่ง เปนการปวยเพราะความกังวลและความระแวง ดวยเหตุนี้ พิธีกรรมจึงเปนทั้งอาหารและยาสําหรับจิตใจและอารมณ
ของมนุษย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สุรเชษฐ คูหาเลิศ ไดสรุปองคความรูในงานวิจัยเรื่อง กระบวนการรักษาโรคและบทบาท
หนาที่ของหมอพิธีกรรมพื้นบานในอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง (สุรเชษฐ คูหาเลิศ, 2558, หนา 92) ที่กลาวถึง พิธีกรรมเปน
รหัสหรือสัญลักษณในการทําความเขาใจสาระสําคัญของชีวิต ในแตละขั้นตอนของพิธีกรรมจะมีสัญลักษณของความเชื่อที่แฝง
อยู ไมวาจะเปนสัญลักษณของความเชื่อในอุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีกรรม ในบทสวดหรือทาทางในการประกอบพิธีกรรม
ของหมอพิธีกรรมพื้นบาน พิธีกรรมจึงมีความสําคัญในการทําใหคนเรามีสภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้น ลดความเครียดและความกังวล
ตางๆ ลงได สงผลดีตอสภาวะทางรางกายทําใหอาการเจ็บปวยได
ขอเสนอแนะ
แนวทางการศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยครั้งตอไปนั้น อาจศึกษาเพิ่มเติมในวรรณคดีไทย
ที่ไดรับอิทธิพลมาจากวรรณคดีอินเดียและวรรณคดีพุทธศาสนาอันเปนตนทางของวัฒนธรรมหลวงที่สงอิทธิพลมาถึง ซึ่งจะ
นําไปสูความเขาใจในกระบวนการรักษาโรคตลอดจนวิธีการรักษาที่อาจมีความเชื่อมโยงถึงกัน
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ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติ: กรณีศึกษาอําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน
Problems of Citizenship Status of Stateless People: Case Studies of
Maesarieng District, Maehongson Province
สุวิดา จิตวิขาม
วัชรี ศรีคํา
สาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ในป พ.ศ.
2560-2561 โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 11 คน ที่ไดจากการสุมอยางเฉพาะเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดย
การพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
เกิดจากบุคคลไรสัญชาติและหนวยงานภาครัฐ ซึ่งปญหาที่เกิดจากบุคคลไรสัญชาติ ไดแก การขาดความรูเรื่องสิทธิของตนตามกฎหมาย
และขั้นตอนการดําเนินการขอสัญชาติ ขาดทุนทรัพยเพื่อใชในการเดินทางและใชในขั้นตอนการดําเนินการของรัฐ เอกสารหายและ
ขอมูลเอกสารผิดพลาด ปญหาจากระยะทางของหมูบานหางไกลจากอําเภอและการเดินทางมีความยากลําบาก ปญหาพยานบุคคลไม
สามารถเดินทางมาใหการไดเนื่องจากเจ็บปวย สวนปญหาที่เกิดจากภาครัฐ ไดแก บุคลากรไมเพียงพอในการใหบริการ ขาดงบประมาณ
ความไมตอเนื่องในการทํางานของเจาหนาที่ 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

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณและมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหเกิด
การอพยพเขามาในประเทศไทยไมวาจะจากการหลบหนีเขาเมือง เนื่องจากหนีภัยสงครามจากประเทศตนทางหรือการ
แสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทําใหประชากรประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา พมา และเวียดนาม อพยพเขามาอาศัยอยูใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก และมีหลายกลุมชาติพันธุ เชน กะเหรี่ยง อาขา มง เปนตน บุคคลเหลานี้บางกลุมเขาเมืองผิด
กฎหมายและมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย หรือบางกลุมก็มีเชื้อสายเดียวกันเปนญาติพ่ีนองกับคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยมา
นานโดยเฉพาะตามชายแดนตางๆ ซึ่งมีการไปมาหาสูกันมาตั้งแตกอนการปกปนเขตแดนระหวางประเทศ (กฤษฎา บุญราช
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2560: 2-3) ซี่งคนเหลานี้ บางสวนไมไดรับสัญชาติไทยและไมมีเอกสารยืนยันการเปนบุคคลในประเทศตนทางที่อพยพมา ทํา
ใหกลายเปนคนไรสัญชาติ ไมสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนในภาครัฐ ทั้งในดานการศึกษา บริการสาธารณสุข และอื่น ๆ
รวมทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพ
พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2548: 12) ใหคํานิยามของคนไรสัญชาติวา คือบุคคลที่ไมมีสัญชาติของรัฐใด
เลย แตภายหลังจากที่ไดพิจารณาตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่แทจริงกับบุคคลนั้นแลว คนไรสัญชาติ
ไมอาจไรรัฐ ถาหากวามีรัฐใดรัฐหนึ่งบนโลกใบนี้ยอมรับใหสิทธิอาศัยอยู บุคคลนั้นก็อาจตั้งบานเรือนในรัฐที่ใหภูมิลําเนา
โดยชอบดวยกฎหมาย และสถานภาพของบุคคลนั้นอาจเปนคนตางดาว ซึ่งสุนีพร หลี่จา และคณะ (ม.ป.ป.: 56) ระบุวา
อาจจะมีทั้งคนตางดาวจริงๆ และผูที่มีฐานะทางกฎหมายที่เปนผูม ีสญ
ั ชาติไทย เพียงแตยังไมมีการพิสูจน หรือไมมีโอกาสพิสูจน
หรือไมมีพยานหลักฐานในการพิสูจน ซึ่งกรณีดังกลาว ถือวาเปนการลิดรอนสิทธิความเปนผูมีสัญชาติไทย ทําใหเสียโอกาสใช
สิทธิตางๆ เปนอยางมาก เชน สิทธิในการทํางานของคนไรสัญชาติ ตามบทบัญญัติกฎหมายและกรอบนโยบายของรัฐที่
เกี่ยวของ ในทางกฎหมายคนไรสัญชาติมีสิทธิที่จะทํางานได แตในความเปนจริง คนไรสัญชาติมีสิทธิที่จะทํางานแตตองอยู
ภายใตเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และการทํางานนอกพื้นที่ตองขออนุญาตออกนอกพื้นที่ ซึ่งสวนมากจะออกทํางาน
โดยไมมีใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการจํากัดการใหสิทธิในการทํางานโดยจํากัดอาชีพ 27 อาชีพ ซึ่งสวนมากเปน
อาชีพชาง งานบางอยางตองอาศัยทักษะในการทํางานและในบางกรณีที่ไดรับการศึกษาในระดับสูงแตไมสามารถประกอบ
อาชีพที่นอกเหนือจากขอจํากัด 27 อาชีพได (อารยา ชินวรโกมล 2547: 164-173)
หลักการสากลของการไดสัญชาติโดยการเกิดตามกฎหมายระหวางประเทศนั้น การไดสัญชาติโดยการเกิดจะมีอยู
2 ลักษณะ คือ การไดสัญชาติตามหลักการสืบสายโลหิตจากบิดามารดา คือ บิดามารดามีสัญชาติใด บุตรยอมไดสัญชาตินั้น
กั บ การได สั ญ ชาติ โ ดยหลั ก ดิ น แดนที่ เ ป น ถิ่ น กํ า เนิ ด ผู ใ ดเกิ ด ในดิ น แดนของประเทศใดย อ มได สั ญ ชาติ ข องประเทศนั้ น
แตเนื่องจากหลักการในการใหสัญชาติของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดคนไรสัญชาติ
โดยเฉพาะผูที่เกิดในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2515 เมื่อประเทศไทยเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ มีการขยายลัทธิ
การปกครองในระบอบคอมมิวนิสตเขามาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต รัฐบาลในขณะนั้นไดออกประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการไดสัญชาติตามหลักดินแดน โดยไดเพิ่มเงื่อนไขวา
บุคคลที่จะไดสัญชาติไทยโดยการเกิดนั้น บิดาหรือมารดาจะตองไมใชคนตางดาวที่เขาเมืองชั่วคราวหรือผิดกฎหมาย ทําใหผูที่
เกิดในประเทศไทยที่เปนบุตรของคนตางดาวไมไดสัญชาติไทย และยังมีผลตอบุคคลที่ไดสัญชาติไทยจากหลักการเดิมกอน
ประกาศของคณะปฏิวัติที่มีบิดามารดาเปนคนตางดาวนั้นถูกถอนสัญชาติ (กฤษฎา บุญราช 2560: 3)
แมวาภายหลังจะมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว แตหลักการใหสัญชาติไทยนั้นก็ยังคงมีเงื่อนไขอยูตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คือ บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดถามีบิดา
หรื อมารดาเป นคนต า งด าวที่ เข าเมื องชั่ วคราวหรื อเข าเมื องโดยไม ช อบด วยกฎหมาย และให อํ านาจแก รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาใหไดเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว ซึ่งอยูในรูปแบบของมาตรา 7 ทวิวรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 นอกจากนี้การดําเนินการใหสัญชาติยังพิจารณา
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กําหนดให
บุคคล 3 กลุม คือ ผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจากมารดาหรือบิดาอพยพเขามาในประเทศไทยและจดทะเบียนสมรสกัน
ผูท่เี คยมีสัญชาติเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแตถูกถอนสัญชาติไทย เปนผูมีสิทธิไดสัญชาติไทย ตามเงื่อนไขที่กําหนด คือ
บุคคลนั้นตองเปนผูที่อาศัยอยูจริงในราชอาณาจักรไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเปนผูมีความประพฤติ
ดี หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑการ
ใหสัญชาติไทยโดยใหบุตรของชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย หรือเด็กและบุคคลที่กําลังศึกษา
เลาเรียนอยูในสถาบันการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวที่เกิดในราชอาณาจักร โดยมีบิดาและมารดาเปนคนตางดาวอื่นที่
ไมใชชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทําทะเบียนประวัติ หรือไมปรากฏบิดามารดา หรือถูกบิดา
มารดาทอดทิ้งตั้งแตวัยเยาวและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหไดสัญชาติไทยโดยทั่วไป ซึ่งประกาศใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ
2560 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 จะเห็นไดวา กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาใหสัญชาติและกําหนดสถานะบุคคลมีจํานวนมากและมีแนวทางการปฏิบัติที่ซับซอน ใชเวลานาน

378

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

401

การกําหนดสถานะบุคคลมิไดหมายถึงเพียงการใหสัญชาติเทานั้น แตหมายถึงการกําหนดใหบุคคลมีสถานะถูกตองตาม
กฎหมาย คําวา “สถานะของบุคคล” ตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่จะไดรับความคุมครองสิทธิในการเปนบุคคลและสิทธิที่จะไดรับความ
คุมครองในการเปนบุคคล การจะไดรับความคุมครองตามสิทธินั้นหรือไม ตองพิจารณาจากความเปนบุคคลของผูน้ันเปนหลัก
เชน การโตแยงเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: เว็ปไซต) ซึ่งการกําหนดสถานะบุคคลอาจ
มีทั้งผูท่ีไดรับการสํารวจเพื่อจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน คนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย
คนตางดาวบางจําพวกที่เขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว บุคคลบนพื้นที่สูง หรือผูหนีภัยจากการสูรบ
สวนการศึกษาที่เกี่ยวของกับปญหาการกําหนดสถานะบุคคลพบวาสวนใหญมีสาเหตุมาจากบุคคลผูไรสัญชาติ
เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ ซึ่งในดานปญหาที่เกิดจากตัวบุคคลผูไรสัญชาตินั้น 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
รองขอแจงเกิดเกินกําหนดและคํารองขอเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนราษฎรนั้น บุคคลที่ยื่นคํารองไมมีความรูเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง
จึงไมทราบวาจะตองดําเนินการอยางไร ไมเขาใจขั้นตอนการดําเนินการ กลัวการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ ขาดทุนทรัพยใน
การจายคาเดินทางและคาธรรมเนียม สวนในกรณีที่ไมมีเอกสารใดๆ มาใชยืนยัน และมีความจําเปนตองใชพยานบุคคลพบวา
มีปญหาในการติดตอเพื่อขอใหเปนพยานเชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานไมยินยอมที่จะเปนพยานให ซึ่งสอดคลองกับที่นิวัติ
วุฒิ (2555: 35) ระบุวา ปญหาคนไรสัญชาตินั้นเบื้องตนอาจเกิดการการไมมีความรู ไมรูวาสัญชาติคืออะไรและมีไวทําไม และ
ไมรูถึงความจําเปนในการจดทะเบียนการเกิด ไมมีหลักฐานในนํามาแสดงในการพิจารณา ซึ่งสงผลกระทบถึงสิทธิตางๆ ของคน
ไรสัญชาติ
ปญหาที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐนั้น โชคชัย ศรีหิรัญรัตน (2542: 74) อารยา ชินวรโกมล (2547 : 164-173) อรสา จันทร
ชุม (2551: 148) กิติวรญา รัตนมณี (2552: 113) และนิวัติ วุฒิ (2555: 35) เสนอวา ปญหาการกําหนดสถานะบุคคล นั้น
เจาหนาที่รัฐมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่แตกตางกัน เนื่องจากไมไดรับการชี้แจงใหมีความรูใ นการดําเนินการกําหนด
สถานะบุคคล โดยเฉพาะประเด็นที่ซับซอน ตองใชวิธีแกปญหาที่หลากหลาย ประเด็นหนึ่งคือเกิดจากการที่ไมไดมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายในการแกไขปญหา ซึ่งกอใหเกิดการแกไขปญหาที่ไมสอดคลองกับพื้นที่และขั้นตอนการปฏิบัติการ ไดแก
เจาหนาที่ปฏิบัติมีหนาที่ที่รับผิดชอบประจําอยูแลว ขั้นตอนการปฏิบัติงานกําหนดสถานะบุคคลมีความจําเปนที่ตองใชเวลา
ตอเนื่องและใชระยะเวลานาน จึงดําเนินการไดเพียงไมกี่ รายในแตละพื้นที่ การขาดความพรอมของงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานและขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหาการติดตอสื่อสารกับชาวเขาที่อยูในพื้นที่หางไกลที่การสื่อสาร
เขาไมถึงและเจาหนาที่ไมสามารถพูดภาษาของกลุมชาติพันธุได นอกจากนี้ เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของไมมีความรูความชํานาญใน
การแกไขปญหาสถานะบุคคล เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานไมเพียงพอทําใหเกิดความลาชาและไมใสใจตอปญหาการแกไขสถานะ
บุคคล ดังนั้น เพื่อใหไดสัญชาติก็อาจจะมีการทุจริตของเจาหนาที่เชน การสวมชื่อบุคคลอื่น ขาดการประสานความเขาใจใน
การจัดการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดการประชาสัมพันธใหแกคนไรสัญชาติไดรับทราบ บางครั้งก็เกิดความผิดพลาดใน
การบันทึกขอมูล เนื่องจากสื่อสารไมตรงกันและไมเขาใจกัน
นอกจากนี้ ปญหาคนไรสัญชาติยังเกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งอาทิตย วงศอทิติกุล (2549: 105) สรุปวา การไร
สัญชาตินั้น เกิดขึ้นเพราะพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 ทวิ ที่ยินยอมใหบุคคลสามารถไดสัญชาติไทยจากการ
สืบสายโลหิต และโดยหลักดินแดน แตมีการแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ที่มเี งื่อนไขในการใหสัญชาติคือ บุคคลที่เกิดใน
ประเทศไทยจากบิดาหรือมารดาที่เปนตางดาวยอมไมไดสัญชาติไทย สวนประเด็นดานนโยบายนั้น ประทีป นทีทวีวัฒน
(2551: 55) พบวา นโยบายการแกไขปญหาคนไรสัญชาติในภาพรวมคือ การเรงสํารวจทําทะเบียนประวัติบุคคลและการให
กําหนดสถานะแก คนไรสัญชาติ แตในทางปฏิบัติก ารพบวา การดํ าเนิ นการมีขั้นตอนที่ ยุงยากและซับซ อน ทํ าใหใ นการ
ดําเนินการมีความลาชาเปนอยางมาก
สันติพงษ มูลฟอง (สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2560) ระบุวา สถิติคนไรสัญชาติทั้งหมดในประเทศไทยมีจํานวน
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
จากขอมูลจํานวนไรสัญชาติที่กลาวมาขางตนพบวา ภาคเหนือเปนภาคที่มีจํานวนคนไรสัญชาติมากที่สุด รัฐบาลกําหนด
นโยบาย มาตรการและวิธีการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของคนไรรัฐไรสัญชาติดังนี้
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1. การแกไขปญหาบุคคลที่ไมมีเอกสารทะเบียนราษฎร โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใหนายทะเบียนสามารถจัดทําทะเบียน
ราษฎรใหกับคนไรรัฐไรสัญชาติไดเหมือนประชาชนไทยทั่วไป คือ รับแจงเกิดหรือจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตรใหกับคน
ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคน ไมวาบิดามารดาของเด็กจะเปนคนตางดาวประเภทใด มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม
ก็ตาม และจัดทําทะเบียนประวัติคนไรรัฐไรสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี และตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร (มาตรา 38
วรรคสอง) รวมทั้งการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย และบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
2. การแกไขปญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย เพื่อใหบุคคลเหลานี้ซึ่งมีสถานะเปนคนที่เขาเมืองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย สามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดอยางถูกตอง รัฐบาลจึงไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
2522 ออกมติคณะรัฐมนตรีใหคนไรรัฐไรสัญชาติ สามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดโดยถูกตอง เชน การไดสิทธิอาศัยอยูใน
ประเทศไทยเปนการชั่วคราวในระหวางรอการดําเนินการในเรื่องตางๆ เชน การดําเนินการใหสถานะบุคคล หรือรอการสงกลับ
ประเทศเดิมตามขอตกลงระหวางประเทศ การใหคนไรรัฐไรสัญชาติท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวตาม
มติคณะรัฐมนตรี ไดรับสถานะเปนคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายคือการขอใบสําคัญถิ่นที่อยู
3. การแกไขปญหาเรื่องสัญชาติสําหรับบุตรของคนไรรัฐไรสัญชาติที่เกิดในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายกรณีขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบุคคลนั้นๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว (ประชาไท 2560: เว็บไซต)
การแกไขปญหาคนไรสัญชาติในจังหวัดแมฮองสอน มีทั้งหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรชุมชน ที่เขา
มามี บทบาทในการแก ไ ขปญ หา โดยองคก รพัฒ นาเอกชนที่ เ ขา มามี บ ทบาทสํา คั ญในการแกไ ขป ญหาคนไร สัญ ชาติ คื อ
ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน ที่อาศัยปจจัยทางดานความสัมพันธและความไววางใจที่อยูในระดับชุมชนเปนตัวเชื่อมตอ
ในการประสานงานเพื่อใหคําปรึกษาปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ แตการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาตินั้น
มีปญหาบางประการที่ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนไมสามารถแกไขปญหาไดจึงตองสรางเครือขายพันธมิตร นักวิชาการ
ทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและผูมีอํานาจระดับสูงในการผลักดันนโยบายตางๆ เพื่อแกไขปญหาดานสถานะบุคคลและ
สัญชาติ ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2554 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ ไดเขามาดํารงตําแหนงนายอําเภอแมสะเรียง มีการจัดตั้ง
คณะทํางานการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนจึงเขารวมเปนคณะทํางานในระดับอําเภอ ซึ่ง
ในระหวางที่นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ ดํารงตําแหนงนายอําเภอแมสะเรียงในป พ.ศ. 2554-2555 ชาวบานไดรับอนุมัติในการ
ขอสัญชาติไทยจํานวน 243 ราย เมื่อนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ ไดดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน เมื่อ พ.ศ.
2560 มีการนําปญหาคนไรสัญชาติมากําหนดเปนนโยบายจัดตั้งคณะทํางานแกไขปญหาคนไรสัญชาติในระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ โดยแตงตั้งใหศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนรวมเปนคณะทํางานดวย
ผูวิจัยมีโอกาสไปฝกงานที่ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน จังหวัดแมฮองสอน และทํางานในพื้นที่อําเภอแมสะเรียง
ซึ่งทวี มอนจองตระกูล (สัมภาษณ, 12 มกราคม 2561) ระบุวา มีจํานวนคนไรสัญชาติทั้งหมดจํานวน 3,144 คน แบงเปน
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนจํานวน 2,571 คน บุคคลบนพื้นที่สูงจํานวน 527 คน บุคคลไมมีสัญชาติไทยจํานวน 46 คน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหากําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติในพื้นที่ดังกลาว โดยการศึกษาครั้งนี้รวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางจํานวนรวม 11 คน ประกอบดวย ผูไรสัญชาติ จํานวน 5 คน เจาหนาที่ศูนยพัฒนาเครือขาย
เด็กและชุมชน จํานวน 3 คน และเจาหนาที่รัฐอําเภอแมสะเรียงจํานวน 3 คน ซึ่งการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยาง
เฉพาะเจาะจง จากผูที่มีสวนเกี่ยวของและยินดีใหความรวมมือเพื่อที่จะทําใหไดขอมูลครบถวนและสมบูรณ
ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางผูไรสญ
ั ชาติจํานวน 5 คน เปนกลุม ชาติพันธุกะเหรี่ยง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร รับจางทั่วไป
อาสาสมัครและกําลังศึกษา อายุระหวาง 15-65 ป กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยจํานวน 2,000–7,000 บาทตอเดือน มีสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต 2-8 คน คนในครอบครัวสวนใหญไมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะผูใหญ สวนเด็กกําลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา
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ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลไรสัญชาติ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เกิดจากบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดสถานะบุคคล ไดแก บุคคลไรสัญชาติและเจาหนาที่รัฐ
1. ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลที่เกิดจากบุคคลไรสัญชาติ
1.1 ขาดความรูในสิทธิของตนเองตามกฎหมาย บุคคลไรสัญชาติอาศัยอยูบนพื้นที่สูงที่หางไกลจากเมือง
ขาดการกระจายขาวสารเขามาในพื้นที่และความไมเขาใจในขอกฎหมายจึงไมทราบวาตนมีสิทธิตามกฎหมายอยางไร ไมได
รับทราบขอมูลขาวสารและเมื่อมีประกาศตางๆ หรือขอกฎหมายที่มีการประกาศใช ก็ไมทราบวาสิทธิของตนนั้นเปนไปตาม
กฎหมายหรือเงื่อนไขในขอใด ไมทราบขอเท็จจริงวาตนนั้นมีสิทธิหรือไม รวมไปถึงการไปแจงเกิดใหกับบุตรของตนเองซึ่งเปน
สิ่งที่เปนพื้นฐานที่จะทําใหไดหลักฐานสําคัญเพื่อยืนยันตัวตนของบุตร ดังเชนในกรณีของนางดีเก
“ฉันเปนลูกของนางอินพอ แมของฉันไมมีเอกสารใดๆและไมมีเลขบัตรประจําตัวเนื่องจากตกหลนและ
ไมไดรับการสํารวจใดๆทําใหในวันที่ฉันเกิด แมของฉันไมไดไปไปแจงเกิดใหเพราะคิดวาตนเองไมมีสิทธิและไมมีเอกสาร
อะไรเลย ฉันจึงกลายเปนผูที่ไมมีเอกสารอะไรและกลายเปนคนไทยตกหลนตามแม” (นางดีเก ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ,
21 กรกฎาคม 2560)
สวนกรณีของนายสุรชาติ พบวา
“ที่แมผมไมไดไปแจงเกิดใหตอนที่ผมเกิดเพราะวาเขาไมรูในเรื่องของความสําคัญและไมรูวาตองแจงเกิด
เพราะวาการใชชีวิตในเมื่อกอนก็ใชชีวิตหากินตามปาตามเขาเลยไมรูวามันสําคัญยังไง” (นายสุรชาติ ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ,
11 มกราคม 2561)
1.2 ขาดความรูในขั้นตอนการดําเนินการขอสัญชาติไทย ขั้นตอนการพิสูจนสถานะในการขอสัญชาติไทย
นั้นมีความละเอียดและซับซอนอยูมากและมีหลากหลายขั้นตอน ผลจากการศึกษาพบวาชาวบานสวนมากไมทราบในขั้นตอน
การดําเนินการตั้งแตการเตรียมเอกสารไปจนถึงการติดตอกับเจาหนาที่ทําใหชาวบานนั้นไมไดไปดําเนินการ และการไปติดตอ
กับเจาหนาที่ในขั้นตอนตางๆ ชาวบานไมทราบรายละเอียดวาตองดําเนินการอยางไร ไมทราบวาจุดเริ่มตนและการสิ้นสุด
กระบวนการการดําเนินการนั้นคืออะไร ทําใหชาวบานมีการดําเนินการผิดพลาด ดังกรณีของนางดีเก
“ฉันไดตรวจดีเอ็นเอกับปาของฉันที่เปนคนไทย ผลที่ออกมาคือเชื่อถือไดวามีเชื้อสายเดียวกันจริงตาม
สายโลหิต แตเมื่อไดผลตรวจมาฉันก็ไมไดดําเนินการยื่นเรื่องของเพิ่มชื่อที่อําเภอเพียงแตนําเอกสารผลตรวจไปยื่นใหเจาหนาที่
เทานั้นแตไมไดมีการสอบสวนใดๆ ซึ่งฉันมีความเขาใจกวายื่นเอกสารคือการเสร็จสิ้นในการบวนการแลว ทําใหฉันเสียเวลารอ
ไปเปลาๆ 1 ป” (นางดีเก ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ, 21 กรกฎาคม 2560)
กรณี ข องนางดี เก คํ า ร องยั ง ไมมี ค วามสมบู ร ณ และไม ได ดํ า เนิน การในขั้ น ตอนต อ หลั งจากได ผลตรวจดี เ อ็ น เอ
เปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งในการดําเนินการแตละขั้นตอนนั้นตองใชระยะเวลานานอยูแลว ถาหากมีการดําเนินการที่ผิดพลาดก็จะ
ทําใหตองมีการเสียเวลากลับไปแกไขหรือดําเนินการใหมอีกครั้ง
ปญหาการขาดความรูของชาวบาน คณะทํางานแกไขปญหาสถานะบุคคลในระดับจังหวัดและระดับอําเภอไดจัด
โครงการหองเรียนสิทธิและสถานะบุคคลเคลื่อนที่ โดยมีเจาหนาที่รัฐและองคกรพัฒนาเอกชน คือ ศูนยพัฒนาเครือขายเด็ก
และชุมชนเดินทางไปยังพื้นที่ตามหมูบานตางๆ เพื่อใหความรูแกชาวบาน ประสานครูในโรงเรียนสํารวจขอมูลเด็กที่ไรสัญชาติ
จัดการอบรมใหความรูแกเด็กในรงเรียน ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนมีโครงการคลีนิคปญหาสถานะบุคคลเพื่อให
คําปรึกษาตางๆ แกผูที่มีปญหา ในบางครั้งผูนําชุมชนหรือผูใหญบานจะเปนผูติดตอประสานขอคําปรึกษากับศูนยพัฒนา
เครือขายเด็กและชุมชนแทนลูกบาน
1.3 ขาดทุนทรัพย
ชาวบานที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูงในพื้นที่ราบตามภูเขาซึ่งมีความหางไกลและหางจากความเจริญทําใหวิถีชีวิตของ
ชาวบานนั้นเปนการดํารงชีวิตแบบเรียบงาย ไมมีรายไดมากนัก ทําใหขาดทุนทรัพยในการเดินทางเพื่อไปดําเนินการกําหนด
สถานะบุคคล ซึ่งจําแนกเปน
1.3.1 ขาดทุนทรัพยเพื่อใชในการเดินทางการเดินทางเพื่อมาดําเนินการที่อําเภอ ชาวบานจะตองใชพาหะ
ในการเดินทาง อาทิ รถจักรยานยนตหรือรถยนต เนื่องจากระยะทางจากหมูบานถึงอําเภอมีระยะทางที่ไกล ถาหากเดินทาง
ดวยเทาจะใชระยะเวลาในการเดินทางหลายวัน แตชาวบานสวนมากนั้นมีฐานะยากจนไมมีจักรยานยนตหรือรถยนต เมื่อตอง
เดินทางมาดําเนินการยื่นคํารองที่อําเภอจะตองไปจางรถรับจาง ถาเปนจักรยานยนตจะมีคาจางไป-กลับ 500 ตอรอบ รถยนต
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จะมีคาใชจายโดยการเหมาจายไป- กลับ 3,000 บาท ตอรอบหรือชาวบานสามารถเฉลี่ยรวมกับคนอื่นไดจะเสียคาใชจาย
จํานวน 500 บาทตอคน โดยนางสาวลัดดา กลาววา
“ชาวบานหลายคนไมมีเงิน ตอนที่มาเพื่อทําเรื่องสัญชาติชาวบานก็ชวยกันออกคารถมาดวยกัน” (นางสาวลัดดา ไมมี
ชื่อสกุล, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561)
1.3.2 ขาดทุนทรัพยที่ใชในขั้นตอนการดําเนินการของรัฐ กระบวนการขั้นตอนการขอสัญชาติไทย บุคคล
ไรสัญชาติตองใชรูปถายจํานวน 3 รูปเพื่อติดเอกสารคํารอง และในกรณีที่ผูยื่นคํารองขอสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ วรรคสองที่มี
อายุเกิน 18 ป ตองใชรูปถายอีก 4 รูปเพื่อติดรูปถายในเอกสารที่จะตองสงตรวจประวัติอาชญากรรม ดังนั้นผูยื่นคํารองจึงตอง
ไปถายรูป ซึ่งมีคาใชจายประมาณคนละ 120 บาท อีกทั้งยังมีคาธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจํานวน 100 บาท
และในระหวางการดําเนินการอาจจะตองคาใชจายอื่นๆ เชน คาใชจายในการถายเอกสารเพิ่มเติม เปนตน นายสุรชาติ ระบุวา
“เงินเดือนผม 5,000 บาท ตองสงใหพอกับแมแลวก็สงใหนองเรียนดวย ตอนที่มายื่นคํารองที่อําเภอไปก็ยืมเงินกับ
คนอื่นมา” (นายสุรชาติ ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ, 11 มกราคม 2561)
ปญหาจากการขาดทุนทรัพยของชาวบาน ในบางประการก็ยากที่จะแกไขปญหาได ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน
ไดมีการแกไขปญหาโดยนําอุปกรณตางๆ เชน เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร กลองถายภาพ เปนตน ไปดําเนินการใหฟรีแกชาวบานที่
ไปขอสัญชาติที่อําเภอ เพื่อลดคาใชจายในการถายภาพติดคํารองและถายเอกสาร
1.4 ปญหาที่เกิดจากเอกสาร
เอกสารราชการเปนหลักฐานสําคัญที่ตองใชในกระบวนการขอสัญชาติ ซึ่งประกอบดวย บัตรประจําตัว แบบสํารวจ
จัดทําทะเบียนประวัตสิ ําหรับบุคคลบนพื้นที่สูงหรือแบบ 89 หลักฐานทางการศึกษา สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส
และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายระบุ ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปญหาที่เกิดจากเอกสารไดแก เอกสารสูญหาย คือ แบบสํารวจ
จัดทําทะเบียนประวัตสิ ําหรับบุคคลบนพื้นที่สูงหรือแบบ 89 ซึ่งการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัตบิ ุคคลบนพื้นทีส่ ูง
เจาหนาที่ไดจัดทําการสํารวจในหลายครั้ง เมื่อป พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2546 ภายใตโครงการมิยาซาวาซึ่งทําใหผูที่ไดรับการ
สํารวจไดรับบัตรสีฟาและสีเขียวขอบแดง ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2548 มีการดําเนินการตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย
การสํารวจและการจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลทีไ่ มมสี ถานะทางทะเบียน โดยจัดสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ.
2551และ พ.ศ. 2554 ภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล แบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ
บุคคลบนพื้นที่สูงหรือแบบ 89 เปนเอกสารที่จดั ทํามาเปนระยะเวลานาน และไมไดใชเอกสาร เมื่อมีความจําเปนตองใชจึงหา
เอกสารไมพบหรือสูญหาย
1.4.1 เอกสารสูญหาย เอกสารที่มีจําเปนตองใชเพื่อขอสัญชาติไทยของผูยื่นคํารองเอกสารสูญหายไดแก
แบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลบนพื้นที่สูงหรือแบบ 89 ที่มีความจําเปนอยางมากในการพิสูจนสถานะและเปน
หลักฐานในการยืนยันตัวตนเพื่อขอสัญชาติไทย ชาวบานผูที่มายื่นคํารองหลายคนไมมีเอกสารแบบสํารวจจัดทําทะเบียน
ประวัติสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ในบางกรณี เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบในฐานขอมูลพบวา เคยไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียน
ประวัติสําหรับบุคคลบนพื้นที่สูงแลว จึงสามารถพิมพเอกสารสําเนาแบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูงหรือ
แบบ 89 มาใหผูยื่นเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการยื่นคํารองขอสัญชาติไทย ดังกรณีของนางสาวลัดดา
“ตอนที่หนูไดรับการสํารวจ หนูยังเด็กๆ จําความไมได กวาจะไดมายื่นคํารองหนูก็อายุ 17 ปแลว เพราะเพิ่งมี
กฎหมายใหสัญชาติที่หนูขอได ” (นางสาวลัดดา ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561)
1.4.2 ขอมูลเอกสารผิดพลาด เนื่องจากผูยื่นคํารองไมเขาใจภาษาไทย เขียนและอานภาษาไทยไมได เมื่อมี
การดําเนินการตางๆ ที่หนวยงานของรัฐและเมื่อไดเอกสารที่เจาหนาที่มอบกลับมาให ทําใหไมทราบวาเอกสารไมถูกตองจึง
ไมไดโตแยง
“ครอบครัวหนูไดรับการสํารวจไดแตหนูยังเด็กๆยังจําความไมได แมเลาใหฟงวาพอสํารวจแลว ตอนที่ไปถายบัตรเลข
0 ที่อําเภอ ขอมูลในบัตรของหนูผดิ พลาดคือ พ.ศ. ที่เกิด ที่จริงเกิด พ.ศ. 2543 แตในบัตรระบุวาเกิด พ.ศ. 2541 แมบอกวา
ตอนนั้นก็ไมคอยรูเรื่องอะไรอานหนังสือไมออกเลยไมรูวาขอมูลผิด” (นางสาวลัดดา ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ, 9 มกราคม
2561)
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่ทําใหเกิดปญหาขอมูลเอกสารผิดพลาด เนื่องจากบิดามารดาตองการใหบตุ รไดรับสัญชาติ
ไทยและไมทราบขอกฎหมาย ดังกรณีของเด็กหญิงเกเหนมู
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“หนูมีเลขประจําตัวสองเลข คือเลข 0 กับเลข 6 เพราะวาตอนเกิดไดแจงเกิดกับคนที่ไมใชพอแมแทๆ ตอมาก็มีคน
มาสํารวจก็ไดรับการสํารวจอีก” (เด็กหญิงเกเหนมู ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2561)
ความผิดพลาดในเอกสารของกรณีเด็กหญิงเกเหนมูนั้นคือเอกสารใบสูติบัตรที่มีการแจงเกิดกับผูอื่นที่ไมใชพอแมโดย
แทจริงเมื่อ พ.ศ. 2545 และไดเลขประจําตัวที่ขึ้นตนดวยเลข 6 ภายหลังมีการเขามาสํารวจบุคคลบนพื้นที่สูง เด็กหญิงเกเหนมู
จึงไดรับการสํารวจและไดบัตรบุคคลซึ่งไมมีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขที่ขึ้นตนดวยเลข 0 ทําใหเอกสารทั้งสองชนิดของ
เด็กหญิงเกเหนมูนั้นไมตรงกัน คือ สูติบัตรและแบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง ( แบบ 89) ซึ่งเอกสารทั้ง
สองอยางดังกลาวมีความสําคัญเปนอยางมากในการยืนยันตัวตนและเปนหลักฐานในการขอสัญชาติไทย และสาเหตุของการ
ดําเนินการทีผ่ ิดพลาดเนื่องจากบิดามารดาของเด็กหญิงเกเหนมูตองการใหบุตรไดรับสัญชาติไทยและไมทราบขอกฎหมาย
เพราะในขณะที่บุตรเกิด บิดามารดาของเด็กหญิงเกเหนมไู มมเี อกสารใดๆ
การแกไขปญหาเอกสารไมตรงกันในกรณีของเด็กหญิงเกเหนมู คือการสอบสวนหาขอเท็จจริงของเจาหนาที่เพื่อแกไข
เอกสารใหไปในแนวทางที่ถูกตอง จากนั้นจึงจะสามารถพิจารณาคุณสมบัติในการขอสัญชาติไทยวามีสทิ ธิตามขอใด
1.5 ปญหาจากการเดินทาง หมูบานที่อยูในเขตพื้นที่ของอําเภอแมสะเรียงหลายหมูบานที่มีระยะทาง
หางไกลจากอําเภอ ไดแกหมูบานในตําบลปาแป มีระยะหางจากอําเภอแมสะเรียง 83 กิโลเมตร หมูบานในตําบลเสาหินที่มี
ระยะทางหางจากอําเภอแมสะเรียงจํานวน 96 กิเปนตน อีกทั้งเสนทางที่ใชในการเดินทางมีลักษณะที่เปนดินชํารุดและตอง
เดินทางผานเสนทางน้ํา ทําใหการเดินทางมีความยากลําบากและใชเวลานาน เนื่องจากลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของอําเภอแม
สะเรียงเปนภูเขาสลับซับซอนและการตั้งถิ่นฐานของชาวบานก็มีการตั้งหมูบานตามที่ราบของภูเขา ซึ่งนายสันติพงษ มูลฟอง
กลาววา
“เมื่อกอนจากเสาหินมาแมสะเรียงใชเวลาเดินทาง 5 วัน แตเดี๋ยวถึงแมจะดีขึ้นมากแตก็ใชเวลาในการเดินทาง 6-7
ชั่วโมง ไมแปลกใจวาทําเมื่อไมชาวบานไมไดมาติดตอกับอําเภอ” (นายสันติพงษ มูลฟอง, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2561 )
การแกไขปญหาจากระทางไกลและการเดินทางมีความยากลําบากนี้ คณะทํางานแกไขปญหาสถานะบุคคลไดจัด
โครงการหองทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ เพื่อเขาไปยังชุมชนที่มีความหางไกลและชาวบานไมสามารถมาดําเนินการได เพื่อไป
รับคํารอง เชน คํารองขอหนังสือรับรองการเกิด เปนตน โดยมีการเตรียมอุปกรณตางๆ เพื่อดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนการ
รับคํารองที่อําเภอ
1.6 ปญหาที่เกิดจากพยานบุคคลไมสามารถเดินทางมาใหการได ในการยื่นคํารองขอสัญชาตินอกจากจะ
ใชพ ยานเอกสารแลว จะตองใชพ ยานบุคคลที่น าเชื่อถื อและรูเ ห็นการเกิด ในการรั บรองและยืน ยัน ตัวบุ คคลดวย ซึ่ง จาก
การศึกษาพบวาพยานบุคคลไมสามารถเดินทางมาใหการไดเนื่องจากปญหาทางสุขภาพ
“ปาดีเก เขาตรวจดีเอ็นเอกับพี่สาวของแมหรือนา ซึ่งจะตองเซ็นเอกสารคํารองดวย แตนาของปาดีเกก็อายุเยอะแลว
ไมสามารถเคลื่อนไหวได จะไดมาดําเนินการที่อําเภอก็คงไมได” (นางดีเก ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ, 21 กรกฎาคม 2560)
การแกไขปญหาดังกลาว เมื่อมีการลงพื้นที่ของคณะทํางานแกไขปญหาสถานะบุคคล จะนําคํารองและอุปกรณการ
ลงชื่อเชน หมึกพิมพลายนิ้วมือ เปนตน นําไปใหพยานสามารถลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือเปนพยานไดและทําใหคํารอง
มีความสมบูรณ แตในบางกรณีที่พยานไมสามารถไปดําเนินการที่อําเภอได ผูใหญบานจะเปนผูนําคํารองนั้นกลับมายังหมูบาน
เพื่อใหพยานลงลายมือชื่อและนํากลับไปสงใหอําเภอ
2. ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลที่เกิดจากหนวยงานภาครัฐ
2.1
บุคลากรไมเพียงพอในการใหบริการ อําเภอแมสะเรียงมีเจาหนาที่ฝายสถานะบุคคล 1 คน แต
จํานวนคนไรสัญชาติในพื้นที่อําเภอแมสะเรียงมีจํานวนถึง 3,144 คน ทําใหการรับคํารองและการดําเนินการเกี่ยวกับสถานะ
บุคคล เจาหนาทีไ่ มสามารถบริการไดทั่วถึง นอกจากนี้ แตละขั้นตอนของการรับคํารองยังตองใชเวลานาน จึงทําใหเกิดความ
ลาชาในการดําเนินการ ซึ่งนายวิมล สามเมือง ปลัดอําเภอแมสะเรียงกลาววา
“ผมมองวาปญหาคนไรสัญชาติในอําแมสะเรียงมันมีปจจัยหลายๆ อยางที่มันเปนปญหาในการแกไขปญหาคือ
เจาหนาที่ไมเพียงในการปฏิบัติงาน เวลาสอบสวนพยานแตละรายใชเวลานานมากเพราะมีรายละเอียดในการสอบขอเท็จจริง
เยอะ และมีขั้นตอนหลายขั้นตอน อีกทั้งคํารองแตละคํารองจะมีระเบียบวามีกําหนดระยะเวลาคือ 90 วัน ถาเราดําเนินการไม
เสร็จสิ้นคํารองก็จะหมดอายุ” (นายวิมล สามเมือง, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561)
2.2
ขาดงบประมาณ จากปญหาที่เกิดจากบุคลากรไมเพียงพอ รัฐไดจัดหางบประมาณในการจาง
เจาหนาที่เพิ่มใหอําเภอที่มีปญหาคนไรสญ
ั ชาตินั้นเปนจํานวนเงิน 96,000 บาทตอป ซึ่งอําเภอแมสะเรียงสามารถจางเจาหนาที่
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ฝายสถานะบุคคลในการปฏิบัติงานดานสัญชาติไดเพียง 1 คน เทานั้น และไดรับคาตอบแทนเพียงเดือนละ 8,000 บาท มี
หนาที่รับผิดชอบการรับแจงเกิด รับคํารองขอหนังสือรับรองการเกิด คํารองขอสัญชาติไทย ในการรับคํารองแตละอยางนั้นมี
ขั้นตอนที่มีความละเอียด คํารอง 1 รายใชเวลาดําเนินการราว 4 ชั่วโมง อีกทั้งยังขาดงบประมาณและวัสดุ อุปกรณในการเขา
พื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน นายวิมล สามเมือง ปลัดอําเภอแมสะเรียงไดกลาววา
“เงิน 8,000 บาทที่ไดมาเพื่อจางเจาหนาที่เพิ่มนั่นคือจางทั้งเดือน ซึ่งจางไดแค 1 คน ทั้งๆ ที่ความจริงมันไมเพียงพอ
เลยในการทํางานกับปญหานี้ จะจางเพิ่มอีกก็ไมไดแลว และในบางครั้งที่งานหนักมีการทํางานนอกเวลา ก็ไมมีคา OT ใดๆ
เวลาที่ไปลงพื้นที่ผมก็เลยไปกับศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนเพราะเขามีส่ิงอํานวยที่ความสะดวกตางๆ ที่ทางเราไมมี
เชน รถยนต โนตบุค เครื่องพิมพ เพราะเวลาชาวบานจะมายื่นคํารองก็ใชเวลา ใชเงินในการเดินทาง คนไหนที่ไมมีก็ไมไดมา
ทางอํ า เภอเองก็ ไ ม ส ามารถขึ้ นดอยไปรั บ คํ า ร อ งได เ องเพราะขาดอุ ป กรณ เช น คอมพิ ว เตอร รถ เครื่ อ งพิ ม พ คน และ
งบประมาณ” (นายวิมล สามเมือง, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561)
2.3
ความไมตอเนื่องในการทํางานของเจาหนาที่ การโยกยายตําแหนงทางราชการของเจาหนาที่
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจและบทบาทในการปฏิบัติงานดานการกําหนดสถานะบุคคลสงผลกระทบใหเกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินการแกไขปญหา โดยเฉพาะปลัดอําเภอฝายทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบคือ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน และการทะเบียนอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครอง เกี่ยวของกับงานดานสถานะบุคคล ซึ่งการโยกยายตําแหนงปลัดอําเภอแมสะเรียงฝายงานทะเบียนตั้งแตป
พ.ศ. 2551-2560 พบวา มีการโยกยายถึง 6 ครั้งและมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงคนละ 1-2 ป มีผลกระทบทําใหการ
ดําเนินงานไมมีความตอเนื่องของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ สุดแดนไพร กลาววา
“ตั้งแตป พ.ศ. 2551- ปจจุบัน ปลัดฝายทะเบียนของอําเภอแมสะเรียงมีการปรับเปลี่ยนบอยมาก ตั้งแตปลัดจรูญ
ปลัดยุที ปลัดนพรัตน ปลัดอดุลย ปลัดสุชัยและมาคนปจจุบันคือปลัดวิมล ซึ่งแตละคนที่มาก็ดํารงตําแหนงประมาณคนละ
1-2 ป” (นางวิไลวรรณ สุดแดนไพร, สัมภาษณ, 11 มกราคม 2561)
ซึ่งปญหาจากการโยกยายตําแหนงทางราชการทําใหเกิดปญหาการทํางานที่ไมตอเนื่อง
“เวลาคนใหมที่ยายเขามา งานที่คนเกาทําคางไวก็ไมไดทําตอ เพราะวาคนที่เขามาทํางานใหมก็ไมรวู าขอมูลนี้เปน
ของใครมีความเปนมาอยางไร งานคางเกาก็เลยไมมีความคืบหนา” (นางวิไลวรรณ สุดแดนไพร, สัมภาษณ, 11 มกราคม
2561)
2.4
บุคลากรขาดความชํา นาญเฉพาะดาน เนื่อ งจากเจา หนาที่ ท่ีมาบรรจุ ในจัง หวัด แมฮอ งสอน
สวนมากจะเปนเจาหนาที่บรรจุใหม ที่ตองการหาประสบการณในการทํางาน ขาดความชํานาญเฉพาะดานการกําหนดสถานะ
บุคคล เมื่อเจาหนาที่สามารถเรียนรูและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานก็มีการยายไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่น
“อําเภอแมสะเรียงเหมือนสนามทดลองหรือสถานที่ฝกงานของเจาหนาที่ที่จบมาใหมมาแรกๆ เพื่อฝกฝนและเตรียม
ความพรอมเพื่อทํางานในอนาคต พอเริ่มมาทํางานใหมๆก็จะใหมทุกอยาง พอเริ่มเปนก็จะออก” (นายวิมล
สามเมือง,
สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561)
2.5
ขั้นตอนการดําเนินการขอสัญชาติที่มีหลายขั้นตอน ขั้นตอนการดําเนินการในการยื่นคํารองขอ
สัญชาติ มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง และมาตรา 23 มีขั้นตอนที่หลากหลายและมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการหลาย
ภาคสวน อาทิ เจาหนาที่อําเภอมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 90 วัน สถานีตํารวจมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 30 วัน ผูวา
ราชการจังหวัดมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 60 วัน และสํานักทะเบียนกลางมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 30 วัน ในกรณีไมเกิด
ความผิดพลาดในระหวางดําเนินการตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จะใชเวลาไมเกิน120 วันหรือ 4 เดือน
ผูที่มีอายุต้ังแต 18 ป จะใชเวลาไมเกิน 210 วันหรือ 7 เดือน และมาตรา 23 ใชระยะเวลารวมทั้งสิ้น ไมเกิน 120 วันหรือ 4
เดือน ซึ่งในแตละขัน้ ตอนนั้น มีข้ันตอนการสอบสวนขอเท็จจริงและการพิจารณาที่ตองใชเวลาในการดําเนินการ ขั้นตอนการ
ดําเนินการขอสัญชาติที่ซับซอน สงผลใหการดําเนินการมีความลาชา กรณีที่เกิดความผิดพลาดระหวางการดําเนินการ
ก็จะตองใชเวลาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตองกลับไปแกไขในสิ่งที่ผิดพลาด ดังในกรณีของนายสุรชาติ
“ตอนไปยื่นเรื่อง ผมไมมีสูติบัตรแลวก็หลักฐานการเกิด ก็เลยตองมาทําขั้นตอนขอหนังสือรับรองการเกิดกอน”
(นายสุรชาติ ไมมีชื่อสกุล, สัมภาษณ, 11 มกราคม 2561)
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ซึ่งนายวิมล สามเมือง กลาววา
“ใชเวลาในขั้นตอนสอบสวนพยานแตละรายใชเวลานานมาก และมีขั้นตอนหลายขั้นตอน แตเจาหนาที่มีแคคนเดียว
ยิ่งมาตรา 23 ตองสอบสวนขอเท็จจริงของพยานถึง 5 คน” (นายวิมล สามเมือง, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561)
อภิปรายผลการศึกษา
ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสญ
ั ชาติอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีสาเหตุ 2 ประการ ประการ
แรกเกิดจากตัวบุคคลไรสัญชาติคือ ขาดความรูเกี่ยวกับสิทธิของตนตามกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนขอสัญชาติ ปญหา
การขาดทุนทรัพยที่ใชในการเดินทางและใชในกระบวนการดําเนินการของรัฐ ปญหาที่เกิดจากเอกสารหายและขอมูลเอกสารมี
ความผิดพลาด ปญหาจากการเดินทางเนื่องจากระยะทางของหมูบานหางไกลจากอําเภอและการเดินทางมีความยากลําบาก
ปญหาที่เกิดจากพยานบุคคลพยานบุคคลไมสามารถเดินทางมาใหการได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรสา จันทรชุม (2551:
148) ที่พบวา ตัวบุคคลที่ยื่นคํารองไมมีความรูเกี่ยวกับสิทธิของตนเองจึงไมทราบวาจะตองดําเนินการอยางไร ไมเขาใจขั้นตอน
การดําเนินการ มีปญหาจากปจจัยทรัพยสินที่ไมพรอมใชในการดําเนินการเนื่องจากในการยื่นคํารองแตละขั้นตอนมีความ
จําเปนตองใชเงินเชนคาเดินทาง เปนตน ประการที่สองปญหาเกิดจากหนวยงานภาครัฐ คือ บุคลากรไมเพียงพอในการ
ใหบริการ ขาดงบประมาณ ปญหาความไมตอเนื่องในการทํางานของเจาหนาที่เนื่องจากการโยกยายตําแหนงทางราชการ
บุคลากรขาดความชํานาญเฉพาะดาน ขั้นตอนการดําเนินการขอสัญชาติท่ีมีหลายขั้นตอน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
อาทิตย วงศอทิติกุล (2549: 105) ที่ไดศึกษาภาวะไรสญ
ั ชาติของชาวอาขา หมูบานพญาไพรเลามา พบวา ภาวะไรสัญชาติที่มี
ผลมาจากหนวยงานภาครัฐคือ ลาชาในกระบวนการพิจารณาการใหสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง ระบบราชการมีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอนอีกทั้งการโยกยายตําแหนงของเจาหนาที่ที่ตองใชระวะเวลาในการเรียนรูระยะหนึ่งเพื่อใหเกิดความชํานาญในการ
ดําเนินการ เจาหนาที่รัฐขาดความรูและความเขาใจในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานะบุคคลตามกฎหมาย
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การแปลขามวัฒนธรรม (Cross - Cultural Translation): เทคนิคและประเด็นที่เกี่ยวของ
สุวิภา เหลืองอราม
ณรงคฤทธิ์ อัษฎางค พลนอก
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดยอ
บทความนี้ไดอธิบายถึง การแปลขามวัฒนธรรมและการแปลยอนกลับ (back translation) ของบริสลิน ป ค.ศ. 1970 ซึ่งถูกนํามาใชกัน
อยางแพรหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการอพยพยายถิ่นของประชากรจากประเทศตนทางไปยังประเทศ
ปลายทางเพิ่มมากขึ้น ในงานวิจัยขามวัฒนธรรม หากผูวิจัยตองการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยที่ไมมีในภาษาที่กลุมตัวอยางเขาใจ ผูวิจัย
ตองอาศัยการแปลเครื่องมือจากภาษาดั้งเดิมไปเปนภาษาเปาหมายที่กลุมตัวอยางเขาใจ เทคนิคการแปลเครื่องมือวิจัยขามวัฒนธรรม
มีทั้ง สิ้น 6 วิ ธี คื อ 1) การแปลไปขา งหนา อยา งเดีย ว (forward-only translation) 2) การแปลไปข างหน าพรอมกับ ทดลองใช
(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) การแปลยอนกลับและทดลองใชกับทั้ง บุคคลภาษาเดีย วและสองภาษา (back translation with
monolingual and bilingual test) เทคนิคการแปลตางๆ ขางตนมีขอดีและขอเสียตางกัน ผูวิจัยจึงตองเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับ
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) forwardonly 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 เครื่องมือพื้นฐานที่ใชเพื่อการสื่อสาร และยังเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันไดอีกดวย แมวา
บุคคล 2 คนที่สื่อสารกันจะใชภาษาเดียวกันและเติบโตมาในวัฒนธรรมเดียวกันก็ตาม และยิ่งจะเพิ่มความผิดพลาดไดมากขึ้น
ไปอีกหากเปนการสื่อสารขามวัฒนธรรม การแปลจึงเปนหนทางหนึ่งเพื่อชวยใหการสื่อสารขามวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(Brislin & Freimanis, 2001 : 22) นิดาและเทเบอรไดใหนิยามของการแปลไววา คือ การหาความหมายในภาษาเปาหมายให
ใกลเคียงและเปนธรรมชาติที่สุดเพื่อใหเทาเทียมกับภาษาดั้งเดิมทั้งแงของความหมายและลีลาภาษา (Nida & Taber, 1982 :
12) ซึ่งสอดคลองกับ Catford ที่กลาววาการแปลคือการใชภาษาอีกภาษาหนึ่งเพื่อสื่อความหมายที่แสดงโดยภาษาเดิม ภาษา
จึงเปนเครื่องมือที่นักแปลนํามาใชเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งใจไว (Catford, 1965 : 1) ในส ว นของวั ฒ นธรรม เสาวนี ย
จิตตหมวด ไดใหนิยามไววา คือ วิถีการดําเนินชีวิต (Way of life) หรือรูปแบบพฤติกรรม (Behavior pattern) และบรรยาย
ผลงานทั้งหมดที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้น ไดแก ศาสนา ปรัชญา ภาษา และกฎหมาย เปนตน (เสาวนีย จิตตหมวด, 2544 : 7)
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สอดคลองกับความเห็นของ Newmark ที่กลาววา วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต และการแสดงออกตามวิถีชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ
ของชุมชนซึ่งใชภาษาเดียวกันในการแสดงออกปรากฏใหเห็น (Newmark, 1988 : 1)
ปจจุบันมีการอพยพยายถิ่นของประชากรจากประเทศหนึ่งไปสูประเทศหนึ่งเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตาง
กันของแตละประเทศ ทําใหเกิดการอยูรวมกันในสังคมของกลุมคนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน หากผูวิจัยตองการ
ทํางานกับผูอพยพยายถิ่น จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่เขาใจถึงบริบททางภาษาและวัฒนธรรม โดยตองอาศัยการ
แปลขามวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง การแปลที่มิไดคํานึงถึงความเทาเทียมกันดานภาษาเทานั้น แตคํานึงถึงความเทาเทียมกันดาน
วัฒนธรรม เพื่อเปนการเคารพซึ่งกันและกันอีกดวย (Gao, 2012 : 343-347) บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่ออธิบาย
ความหมายของการแปลขามวัฒนธรรม และขั้นตอนการแปลยอนกลับของบริสลินเพื่อนําไปพัฒนาเปนเครื่องมือวิจัย เนื่องจาก
ถูกนํามาใชอยางกวางขวาง ซึ่งมีขอดีคือผูวิจัยไมจําเปนตองรูภาษาเปาหมาย โดยสามารถหาผูแปลที่รูภาษาเปาหมายและ
ภาษาดั้งเดิมไดเปนอยางดี เปนผูแปลแทนได ผูวิจัยจึงสามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยของตนเองได
Newmark แบงประเภทของการแปลออกเปน 4 ประเภทดังนี้ (Newmark, 1988 : 1)
1. การแปลคําตอคํา (word-for-word translation) เปนการแปลคําตอคําจากภาษาตนฉบับ รักษาลําดับคําและ
ความหมายของภาษาดั้งเดิมใหไดมากที่สุด โดยไมสนใจบริบทของขอความหรือเนื้อหา ประโยชนของการแปลแบบนี้ ก็เพื่อดู
กลไกของภาษาดั้งเดิม เชน การแปลคัมภีรไบเบิ้ลในยุคเริ่มแรก เปนตน
2. การแปลตรงตัว (literal translation) เปนการแปลโดยไมคํานึงถึงบริบท เปนการถายทอดความหมายของคําและ
โครงสรางทางไวยากรณจากภาษาดั้งเดิมเปนภาษาเปาหมายใหใกลเคียงกันที่สุด เชน การแปลคัมภีรไบเบิ้ลในยุคปจจุบัน
จดหมายราชการ กฎหมาย สนธิสัญญาระหวางประเทศ เปนตน
3. การแปลตามหลักอรรถศาสตร (semantic translation) เปนการแปลเพื่อถายทอดความหมายจากภาษาดั้งเดิมมาสู
ภาษาเปาหมายใหตรงกันที่สุดเทาที่จะเปนไปได และพยายามปรับโครงสรางประโยคเพื่อใหบรรลุถึงความหมายที่ตองการ
ถายทอดใหไดมากที่สุด โดยซื่อตรงตอวัตถุประสงคและความคิดของผูเขียนภาษาดั้งเดิม เชน การแปลนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน
เปนตน
4. การแปลเพื่อสื่อสาร (communicative translation) เปนการพยายามสื่อความหมายจากภาษาดั้งเดิมมาเปน
ภาษาเปาหมายในบริบทของภาษาเปาหมาย โดยเนนการสื่อสารที่ใหทั้งขอมูลและขาวสารที่ยอมรับไดทั้งในแงความหมายและ
ภาษาสํ า นวนที่ เ ป น ธรรมชาติ เป น ที่ ย อมรั บ และเข า ใจแก ผู อ า นโดยทั่ ว ไปได โ ดยง า ย เป น การแปลที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
ภาษาเปาหมาย เชน การแปลขาวสารตางๆ เปนตน
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเทคนิคทีใ่ ชแปลเครื่องมือวิจัยขามวัฒนธรรมแบบตางๆ (Maneesriwongkul & Dixon,
2004 : 175-186)
การแปลเครื่องมือวิจัยในงานวิจัยขามวัฒนธรรมมีเปาหมายเพื่อใหไดเครื่องมือวิจัยฉบับภาษาเปาหมายที่มีความ
เทาเทียมกันทางวัฒนธรรม (cultural equivalence) โดยมีหลายวิธีดังนี้
เทคนิคการแปล
1. forward-only
translation

คุณสมบัติ
การแปลจากภาษาดั้งเดิม
เปนภาษาเปาหมาย

2. forward-only
translation with
testing

การแปลจากภาษาดั้งเดิม
เปนภาษาเปาหมาย และมี
การนําฉบับภาษาเปาหมาย
ไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง
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ขอดี

ใชผูแปล 1 คน
ประหยัดเวลา คาใชจาย
ใชผูแปล 1 คน ประหยัดเวลา
คาใชจาย มีการนําไปทดลองใช
กอนเพื่อดูความเหมาะสมของ
เครื่องมือฉบับภาษาเปาหมาย
กอนนําไปใชจริงในกลุมคนที่ใช
ภาษาเดียว

ขอเสีย
ไมมีการประเมินความเทา
เทียมกันระหวางเครื่องมือทั้ง
สองฉบับคือฉบับภาษา
ดั้งเดิมและภาษาเปาหมาย
ไมมีการประเมินความเทา
เทียมกันระหวางเครื่องมือทั้ง
สองฉบับ
คือฉบับภาษาดั้งเดิมและ
ภาษาเปาหมาย
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3. back translation

4. back-translation
with monolingual
test

การแปลจากภาษาดั้งเดิม
เปนภาษาเปาหมาย โดยผู
แปลคนที่ 1 คนแลวแปล
ยอนกลับโดยผูแปลคนที่ 2
นําฉบับภาษาดั้งเดิมและ
ภาษาเปาหมายที่ไดจากการ
แปลมาเปรียบเทียบกัน
เหมือนขอ 3 แตเพิ่มการนํา
เครื่องมือไปทดสอบกับกลุม
คนที่ใชภาษาเดียวคือ
ภาษาเปาหมาย

5. back-translation
with bilingual test

เหมือนขอ 3 แตเพิ่มการนํา
เครื่องมือไปทดสอบกับกลุม
คนที่ใชสองภาษา

6. back-translation
with monolingual
and bilingual test

เหมือนขอ 3 แตเพิ่มการนํา
เครื่องมือในภาษาเปาหมาย
ไปทดสอบในกลุมคนที่ใช
ภาษาเดียวและสองภาษา

มีการตรวจสอบความเทาเทียม
กันทางดานความหมายระหวาง
ฉบับภาษาดั้งเดิมและ
ภาษาเปาหมาย
มีการเปรียบเทียบฉบับที่แปล
ยอนกลับเพื่อดูคณ
ุ ภาพของ
เครื่องมือ
มีการตรวจสอบความเทาเทียม
กันทางดานความหมาย ความ
ตรง ความเที่ยงและความ
เหมาะสมของเครื่องมือในฉบับ
ภาษาเปาหมาย ในกลุมคนที่ใช
ภาษาเดียวคือภาษาเปาหมาย
เหมือนขอ 4 แตทําการทดสอบ
เครื่องมือในกลุมคนสองภาษา
และมีการพิสูจนความแตกตาง
ของสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน
เหมือนขอ 4,5 มีการนําไป
ทดลองใชกอนเพื่อดูความ
เหมาะสมของเครื่องมือกอน
นําไปใชจริงในกลุมคนที่ใช
ภาษาเดียว

ใชผูแปลมากกวา 1 คน
ใชคาใชจายและเวลามาก
ขาดการประเมินความ
แตกตางของสองสิ่งที่ควรจะ
เหมือนกัน
เหมือนขอ 3

ใชผูแปลมากกวา 1 คน หา
กลุมบุคคลสองภาษาไดยาก
เสียคาใชจายและเวลามาก
ไมมีการทดสอบความ
เหมาะสมในการใชงานใน
ฉบับภาษาเปาหมาย
ใชผูแปลมากกวา 1 คน หา
กลุมบุคคลสองภาษาไดยาก
เสียคาใชจายและเวลามาก

เกณฑการพิจารณาความเหมือนหรือเทาเทียบกันเชิงวัฒนธรรม (Flaherty et al, 1988 : 257-263)
1. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานแนวคิด (conceptual equivalence) นักวิจัยตองคํานึงถึงสิ่งนี้เปนอันดับ
แรก กลาวคือตัวแปรที่ตองการศึกษาตองมีในวัฒนธรรมของกลุมประชากรที่ตองการศึกษา ผูแปลตองหาคํา
หรือเนื้อหาในภาษาเปาหมายทีม่ ีความหมายตรงกับคําหรือเนื้อหาในภาษาดั้งเดิมใหมากที่สดุ ยกตัวอยางเชน
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการที่สามีชวยทํางานบานมีผลตอสภาพจิตใจของภรรยาอยางไร หาก
แบบสอบถามนี้นํามาใชในสองประเทศที่มีความแตกตางกันในเรื่องวัฒนธรรมเชน อินเดียและสหรัฐอเมริกาจะ
ไดผลการวิจัยที่แตกตางกัน
2. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานเนื้อหา (content equivalence) เปนการพิจารณาเนื้อหาของแตละสวนให
ตรงประเด็นหรือมีความเหมาะสมกับปญหาการวิจยั ที่ตองการศึกษาในแตละวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน การ
แปลขอคําถามที่เปนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปรับตัวเขาสูส ังคมและวัฒนธรรมใหม ใชในกลุมตัวอยางที่อาศัย
อยูในสหรัฐอเมริกา ตองการแปลขอคําถามดังกลาวเปนภาษาสเปนเพื่อใชในกลุมตัวอยางที่เปนชนกลุมนอย
ที่มาอาศัยอยูในกรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งมีขอคําถามหนึ่งที่ถามวา “คุณเคยไดรับการเปรียบเทียบปรับในการ
ขับรถผิดกฎจราจรมากกวา 4 ครัง้ ตอปหรือไม” ขอคําถามนี้จะไมเหมาะสมในแงความเหมือนหรือเทาเทียมกัน
ดานเนื้อหา เนื่องจากกลุม ตัวอยางสวนใหญขับรถไมเปน
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3. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานความหมาย (semantic equivalence) เปนการพิจารณาวาเครื่องมือที่แปล
มีความคงไวซึ่งความหมายหรือสํานวนในเนื้อหาแตละสวนตรงกันกับเครื่องมือชุดดั้งเดิม
ยกตัวอยางเชน
ขอความภาษาอังกฤษ “Give children an inch and they’ll take a mile” ขอความที่แปลเปนภาษาไทยที่
ยังคงความเทาเทียมกันดานความหมายคือ “ไดคืบจะเอาศอก” เปนตน
4. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานเทคนิค (technical equivalence) เกณฑนี้เกี่ยวของกับวิธีการรวบรวม
ขอมูล กลาวคือในการรวบรวมขอมูลตองใชวิธีเดียวกันทั้งเครื่องมือที่แปลมาและเครื่องมือตนฉบับ ยกตัวอยาง
เชน การใชเทคนิค pencil and paper เปนการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางเขียนตอบแบบสอบถามหรือ
แบบสัมภาษณ ซึ่งเปนที่นิยมมากในประเทศพัฒนาแลว แตในประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา การใช
เทคนิคนี้ยังไมเปนที่นิยมมากนัก
5. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานเกณฑการแปลผลของขอมูล (criterion equivalence) หมายถึงการแปลผล
ของขอมูลที่วัดไดควรใชหลักการหรือเกณฑเดียวกัน
แตอยางไรก็ดีเกณฑการพิจารณาความเหมือนหรือเทาเทียมกัน ที่ไดรับการนํามาอางอิงมากทีส่ ุดคือ การเหมือนหรือ
เทาเทียมกันดานเนื้อหา (content equivalence) และดานความหมาย (semantic equivalence)
การแปลยอนกลับของบริสลิน (Brislin, 1970 : 185-216)
เมื่อ ค.ศ.1970 Richard Brislin ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยขามวัฒนธรรมและดานจิตวิทยาไดคิดคนการแปล
ยอนกลับโดยทําการทดลองที่มหาวิทยาลัยกวม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในขณะนั้นในสหพันธรัฐไมโครนีเซีย (กลุม
ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟก โดยมีเกาะกวมเปนเกาะที่ใหญที่สุด) เปนสังคมพหุวัฒนธรรม ในการศึกษาของบริสลินไดให
นักศึกษาที่เปนบุคคล 2 ภาษาโดยมีภาษาแมเปน 1 ใน 9 ของภาษาเหลานี้คือภาษา Chamorro, Kusaien, Marshallese,
Palauan, Tagalog, Ponapean, Trukeso, Ulithian และภาษาเกาหลี โดยมีภาษาที่ 2 คือภาษาอังกฤษ จํานวน 94 คน ทํา
การแปลเรื่องการวาดภาพ การเลี้ยงดูและสั่งสอนบุตร และความเฉลียวฉลาดระหวางคนผิวดําและคนผิวขาว โดยทําการ
เปรียบเทียบความเทาเทียมกันทางดานความหมายของคําที่ใช แลวพัฒนาตอมาจนมีการนําไปใชอยางแพรหลายเนื่องจากมี
ขอดี คือ ในกรณีที่ผูวิจัยมีความรูในภาษาเปาหมายนอย ก็สามารถพัฒนางานวิจัยไดโดยอาศัยผูแปลที่เชี่ยวชาญทั้งสองภาษา
เปนอยางดี อีกเหตุผลหนึ่ง คือ การกระจายอิทธิพล (decentering) ของเครื่องมือวัดออกมาจากภาษาดั้งเดิม ผลที่ไดนี้จึงไมใช
การแปลจากภาษาดั้งเดิมไปเปนภาษาเปาหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาษาดั้งเดิมนอยที่สุด แตจะเปนการแปลจากภาษา
ดั้งเดิมไปเปนภาษาเปาหมายที่ราบรื่นและดูเปนธรรมชาติ
การแปลยอนกลับของบริสลินมีขนั้ ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การแปลเครื่องมือวิจัยชุดตนฉบับ (forward translation) จากภาษาดั้งเดิม (source language) เปน
ภาษาเปาหมาย (target language) ในการแปลควรใชการแปลแบบสมมาตร (symmetrical translation approach) ใน
ขั้นตอนนี้ผูแปลควรเปนผูที่เขาใจในเนื้อหาและรูจักกลุมประชากรที่จะใชเครื่องมือนั่นดวยเพื่อใหมั่นใจวาผูแปลสามารถ
เลือกใชภาษาในการแปลไดอยางเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเครื่องมือวิจัยฉบับแปลโดยผูทรงคุณวุฒิ (Review of the translated version by
reviewer) เปนการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใชในการแปล ซึ่งผูตรวจสอบเครื่องมือฉบับแปลไมควรเปน
บุคคลเดียวกับผูแปลในขั้นตอนแรก
ขั้นตอนที่ 3 การแปลยอนกลับ (backward translation) จากภาษาเปาหมายมาเปนภาษาดั้งเดิม โดยผูแปล
ยอนกลับควรเปนผูที่สามารถใชทั้งสองภาษาไดเปนอยางดี (bilingual person) แตตองไมใชบุคคลเดียวกันกับผูแปลใน
ขั้นตอนแรก และไมเคยเห็นเครื่องมือวิจัยชุดดั้งเดิมมากอน เพื่อลดอคติในการแปลยอนกลับ
ขั้นตอนที่ 4 การเปรียบเทียบเครื่องมือวิจัยชุดดั้งเดิมกับชุดที่แปลยอนกลับ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษา
และวัฒนธรรม หากพบวาขอคําถามใดไมเหมาะสมใหวิเคราะหวามีปญหาในการแปลชวงใด หากพบวามีปญหาในขั้นตอนการ
แปลชุดดั้งเดิมเปนภาษาเปาหมาย ใหเริ่มตนขั้นตอนที่หนึ่งใหม หากมีปญหาในขั้นตอนการแปลยอนกลับก็ใหทําขั้นตอนนี้ใหม
การเปรียบเทียบเครื่องมือชุดแปลยอนกลับเปนชุดดั้งเดิม นักวิจัยควรพิจารณาวามีเนื้อหาสวนใดบางที่เมื่อแปลยอนกลับแลว
ไมตรงกับชุดดั้งเดิม หากมีปญหานักวิจัยตองสงเนื้อหาสวนนั้นไปใหผูแปลคนแรกและผูแปลยอนกลับพิจารณาปรับแก จนกวา
จะไดขอคําถามที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุดและเปนขอสรุปรวมกัน อีกนัยหนึ่งหากเปรียบเทียบแลววา
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เครื่องมือชุดดั้งเดิมและชุดแปลยอนกลับมีความเหมือนกันหรือเทียบเทากัน (equivalence) แสดงวาเครื่องมือทั้งสองฉบับมี
ความหมายเหมือนกัน.
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบเครื่องมือวิจัย (pretest procedures) โดยนําไปใชกับกลุมตัวอยางเพื่อชวยใหประเมินได
วาเครื่องมือชุดที่แปลนั้นมีความเหมาะสมหรือไม และผูตอบมีความเขาใจขอคําถามอยางไร เพื่อพิจารณาวาเครื่องมือสามารถ
นําไปใชวัดในสิ่งที่ผูวิจัยตองการวัดไดจริง นอกจากนี้นักวิจัยอาจสัมภาษณผูตอบเพิ่มเติมวา “คุณคิดวาขอคําถามนี้หมายถึง
อะไร” หรือ “คุณมีขอเสนอแนะอยางไรตอขอคําถามนี้” เพื่อที่จะยืนยันวาผูตอบเขาใจความหมายแตละขอตรงตามสิ่งที่
ตองการวัด และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปปรับปรุงเครื่องมือชุดที่แปลใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ตัวอยางการศึกษาที่นําเอาการแปลยอนกลับของบริสลินมาใชเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย
การแปลคํายินยอมเขารวมวิจัยและเอกสารงานวิจัยโดยคํานึงถึงความเทาเทียมระหวางวัฒนธรรม
(แนวทางการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาจีน ) (Lee, Li & Puntillo, 2009 : 77-82)
การศึกษาของ Cheng-Chih Lee และคณะ ที่ทําในแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เพื่ออธิบายกระบวนการแปล
เอกสารที่สามารถนําไปใชไดจริง ดวยหลักการแปลยอนกลับของบริสลินเพื่อแปลเอกสารภาษาอังกฤษเปนภาษาจีนแมนดาริน
คุณสมบัติของผูแปลคือ พูดไดสองภาษาทั้งภาษาจีนแมนดารินและภาษาอังกฤษ เติบโตมาในสองวัฒนธรรม ไดรับปริญญา
พยาบาลศาสตร โดยมีผูแปลทั้งหมด 4 คน ประเมินคุณภาพของเอกสารฉบับแปลโดย Flaherty 3 point scale (Flaherty
et al, 1988 : 257-263) (3 คะแนน หมายถึง คําที่ใชมีความหมายเหมือนกัน, 2 คะแนน หมายถึง คําที่ใชมีความหมาย
ใกลเคียงกัน, 1 คะแนน หมายถึง คําที่ใชมีความหมายตางกัน) เอกสารดังกลาวประกอบไปดวย ใบยินยอมดวยความสมัครใจ
(consent form) แบบเก็บขอมูลและแบบประเมินอาการสับสนเฉียบพลัน (delirium assessment tool) โดยมีขั้นตอนการ
แปลทั้งสิ้น 9 ขั้นตอน ประกอบไปดวย
1. แปลไปขางหนาจากภาษาอังกฤษเปนภาษาจีนแมนดาริน (English version 1 to Chinese version 1)
2. แปลยอนกลับจาก Chinese version 1 เปน English version 2
3. เปรียบเทียบเอกสารที่แปลคือ English version 2 กับเอกสารตนฉบับคือ English version 1 โดยผูแ ปลจากทั้งสอง
ขั้นตอน ใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเลือกใชคํา ประเมินดวย Flaherty 3 point
scale หลังจากนั้นนําความเห็นที่ไดไปแปลเปน Chinese version 2
4. ผูแปลคนที่ 3 ซึ่งไมเคยเห็นเอกสารตนฉบับมากอน แปลกลับ Chinese version 2 เปน English version 3
5. นําเอกสารที่แปลคือ Chinese version 2 ใหบุคคลที่พูดไดสองภาษาที่มภี าษาจีนเปนภาษาแมและไมมสี วน
เกี่ยวของกับการศึกษา จํานวน 2 คน พิจารณาความเหมาะสมและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมกับผูแปลคนที่ 3
6. ผูแปลสองคนแรก ประเมินเอกสารตนฉบับกับ English version 3 ดวย Flaherty 3 point scale และในขั้นตอนนี้
ผูแปลตองมาวิเคราะหเพื่อหาคําที่มีความหมายเหมือนกันตามคําแนะนําของบุคคลสองภาษาในขั้นตอนที่ 5 เพื่อ
พัฒนา Chinese version 3
7. ผูแปลคนที่ 4 ซึ่งไมเคยเห็นเอกสารใดๆ ขางตนมากอน แปล Chinese version 3 ไปเปน English version 4 โดย
ในขั้นตอนนี้เปนการแปลยอนกลับครั้งสุดทาย แลวนํา English version 4, Chinese version 3 และ เอกสาร
ตนฉบับ (English version 1) มาเปรียบเทียบความเทาเทียมกันโดยผูแปลสองคนแรกดวย Flaherty 3 point
scale พบวาการแปลยอนกลับในขั้นตอนแรกเจอคําที่มีความหมายแตกตางกัน 1 คํา (1 คะแนน) คิดเปนรอยละ 25
คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 3 คํา (2 คะแนน) คิดเปนรอยละ 10.7 และคําที่มีความหมายเหมือนกัน 11 คํา
(3 คะแนน) คิดเปนรอยละ 39.3 และอีก 7 สวนของเนื้อหาที่ไมเทาเทียมกันทางวัฒนธรรม คือ เครื่องหมาย
กากบาท (x) ซึ่งชาวจีนไมเขาใจสัญลักษณนี้ หลังจากปรับแกอีกครั้งจนไมมีเนื้อหาสวนใดไดคะแนน 1 แลว จึงจัดทํา
เปนเอกสารภาษาจีนฉบับสมบูรณ (final Chinese version)
8. นําเอกสารภาษาจีนฉบับสมบูรณ มาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 10 คน โดย 5 คนแรกเปนผูที่พูดภาษาจีนเพียงภาษา
เดียว และอีก 5 คน เปนผูที่สามารถพูดไดทั้งสองภาษา ตอบแบบสอบถามที่เปนคําถามปลายเปด ในคําถามที่
เกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาและความเขาใจที่มีตอเนื้อหา
9. นําเอกสารภาษาจีนฉบับสมบูรณ ที่ไดรับการปรับปรุงแกไข ไปเขาคณะกรรมการเพื่อขอรับการอนุมัติใชตอไป
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แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการแปล
ผูแปลคนที่ 1 แปลเครื่องมือจากฉบับดั้งเดิม
ภาษาอังกฤษ (English 1) เปนฉบับภาษาจีน

Chinese 1

ผูแปลคนที่ 2 แปลเครื่องมือยอนกลับจาก
Chinese 1 เปน English 2

English 2

ผูแปลคนที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบเครื่องมือ 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 ซึ่งไมเคยเห็นเครื่องมือ
ที่พัฒนามากอน ทําการประเมิน Chinese 2 พรอมให
คําแนะนํา

ผูแปลคนที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบเอกสารฉบับดั้งเดิม
คือ English 1 กับ English 3 โดยพิจารณาคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญดวย แลวทําการพัฒนาเปน Chinese 3

Chinese 3

ผูแปลคนที่ 4 แปลยอนกลับจาก Chinese 3 เปน English 4
แลวนําทั้ง 2 ฉบับมาเปรียบเทียบกับฉบับดั้งเดิมคือ English 1
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นํา Chinese 3 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนชาวจีน
10 คน เพื่อประเมินเครื่องมือ แลวปรับปรุงเครื่องมือตาม
คําแนะนําของกลุมตัวอยาง

Chinese 3 ไดรับการรับรองเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง

สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
การแปลขามวัฒนธรรมเปนกระบวนการที่จําเปนในการแปลเครื่องมือวิจัยจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง เนื่องดวย
การอพยพยายถิ่นของผูคนจากประเทศหนึ่งไปสูประเทศหนึ่ง และการที่ประเทศที่พัฒนานอยกวาอาจจะมีเครื่องมือวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพดอยกวาประเทศที่พัฒนาแลว ผูวิจัยหลายทานจึงสนใจที่จะแปลเครื่องมือวิจัยมาใชในงานวิจัยของตน แต
เนื่องจากภาษา บริบท ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกันของประชากรในแตละประเทศจึงทําใหการนําเครื่องมือมาใชตอง
คํานึงถึงความเทาเทียมกันทางดานแนวคิด เนื้อหา ความหมาย เทคนิคของการรวบรวมขอมูลและเกณฑในการแปลผลขอมูล
รายละเอียดที่กลาวถึงในบทความชิ้นนี้แสดงใหเห็นถึงการแปลเครื่องมือวิจัยดวยเทคนิคการแปลยอนกลับของบริสลินซึ่งเปน
วิธีการที่ถูกใชและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง การเลือกผูแปลที่มีความสามารถใชไดทั้งสองภาษาและคุนเคยกับทั้งสอง
วัฒนธรรมอีกทั้งมีประสบการณในการแปลจึงเปนสิ่งสําคัญ และควรมีความตรวจสอบคุณภาพของการแปลโดยเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือเทียบเทากัน (equivalence) ทั้งทางความหมายและเนื้อหา จะทําใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
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“หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ภาษาจีนกับโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
“One Belt, One Road” Chinese Language with Business Opportunities
in the Digital Era
หนึ่งฤทัย บุญญังกูร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจของจีนที่พัฒนาอยางตอเนื่อง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหประชากรใน
ประเทศมีการพัฒนาและปรับตัวตามไปดวย จีนเปนประเทศที่พรอมกาวขึ้นเปนประเทศมหาอํานาจระดับโลกและภูมิภาคอยางสันติ
เนื่องมาจากความพรอมในหลายๆดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล และกําลังคน ทําใหจีนมีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง
ทําใหจีนเปนประเทศที่พรอมที่จะเปนผูนําในดานเศรษฐกิจ ในไมนานมานี้มีอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนไดยิน คือโครงการ “หนึ่งแถบ
หนึ่งเสนทาง ที่เชื่อมตอเสนทาง” โครงการนี้เปนการสรางเสนทางการคาทั่วโลก สะดวก รวดเร็ว โดยใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา และ
ทางบกคือรถไฟความเร็วสูงนั่นเอง ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวและพรอมที่จะศึกษารสนิยมของชาวจีนที่มีตอสินคาไทย โดย
ภาครัฐของไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ หรือไทยแลนด 4.0 ดวยวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยังยืน” ภารกิจสําคัญคือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อปรับแก จัดระบบปรับทิศทางและสรางหนทางพัฒนาประเทศให
เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามใหมๆที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 กลุมคนที่มีความรูภาษาจีนสามารถอาน
ออกเขียนได และติดตอสื่อสารดวยภาษาจีนไดจึงมีความไดเปรียบในหลายดานรวมถึงการไดรับโอกาสที่ดี และยังสงผลตอความกาวหนา
ในการทํางาน การทําธุรกิจและการดําเนินชีวิต
คําสําคัญ ：หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง 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
ตอเนื่อง ในสวนของเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดขยายตัวทั้งภาคการผลิตที่มีการสงออกและ
นําเขาสินคาอุปโภคและบริโภคตางๆ ซึ่งจากความตองการของผูบริโภคทั้งไทยและจีนเอง ทําใหไทยและจีนตางเปนประเทศคู
คาซึ่งมีแนวโนมที่จะพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกันใหดียิ่งขึ้นเชน สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางกัน ทั้งการสรางปจจัยโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆทางภาษี เพื่อดึงนักลงทุนจากจีน มาตั้งฐานผลิตในไทย
และจะทําใหเกิดผลดีตอภาคแรงงาน รวมถึงโอกาสในการถายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตตางๆ ซึ่งจีนมีการยกระดับ
การผลิตที่นําเอาเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงหุนยนตมาใชทดแทนแรงงานในกิจกรรมผลิตที่ตองทําซ้ําๆซึ่งหุนยนตจะทําให
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ดีกวา ทําใหภาคอุตสาหกรรมของไทยตองเรียนรูและปรับตัวใหมีความสามารถที่จะแขงขัน ซึ่งจะไดประโยชนทั้งประสิทธิภาพ
การผลิตที่เพิ่มขึ้น และยังลดตนทุนในระยะยาวอีกดวย ภาครัฐของไทยในสวนของการเปนแรงขับเคลื่อนหลักของชาติทําตอง
ยกระดับใหทุกภาคสวนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีผลการปฏิบัติที่มคี ุณภาพสูระดับมาตรฐานสากล จึงเริ่มมี
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ หรือไทยแลนด 4.0 ดวยวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน”
ภารกิจสําคัญคือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทางและสรางหนทางพัฒนาประเทศให
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามใหมๆที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได และทิศทางในการพัฒนา
พลเมืองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
การขยายตัวที่กาวกระโดดทางเศรษฐกิจ
ประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในชวง 30 ปที่ผานมาประเทศจีนไดปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจ เปดประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวถึงรอยละ 10 ตอป ทําใหจีนมีบทบาทสําคัญตอ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
โลกหลายประการ เชน จีนสงออกสินคาเปนอันดับหนึ่งของโลก จีนเขาไปเปนหุนสวนของผูที่เขาไปลงทุนในประเทศกําลัง
พัฒนา และยังเปนประเทศอันดับหนึ่งที่กระจายการลงทุนไปยังประเทศที่กําลังพัฒนา ดวยเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางกาว
กระโดดนั้นทําใหจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในป 2010 GDP ของจีนอยูในอันดับ 2 ของโลก สงผลใหประเทศ
จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก เปนรองเพียงแคประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น และตอมาป 2013 เศรษฐกิจจีน
ขยายตัวไดถึงรอยละ 20 ตอป ซึ่งกําลังการผลิตของประเทศจีนนั้นเปนอันดับ 1 เปนเวลาติดตอกันยาวนานถึง 4 ป รวมถึง
ดานการคาระหวางประเทศไทย–จีน ในชวงตนป 2559 มูลคาการคาระหวางไทยกับจีนรวม 69,704 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.02 จากชวงเดียวกันของปกอน ในจํานวนดังกลาว จีนมีการนําเขาสินคาจากไทยมูลคารวม 34,723 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 จากชวงเดียวกันของปกอน ดวยพลังขับเคลื่อนจากภาคการผลิตที่แข็งแกรง รวมถึงการ
ขยายตลาดและขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ ทําใหประเทศจีนพรอมที่จะเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกที่ทั่ว
โลกจับตามองในศตวรรษ ที่ 21
1. บทบาททางเศรษฐกิจ
ประเทศจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจมาก และยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหประชากรในประเทศมีการพัฒนา
และปรับตัวตามไปดวย มีรายไดเฉลี่ยตอหัวมากขึ้น ประชาชนจีนซึมซับ กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมจากระบบเศรษฐกิจ
ที่เปนแรงขับเคลื่อนสังคมยุคใหม ทําใหผูคนในประเทศจีนที่มีกําลังทรัพยตางจับจายและแขงกันบริโภค ดวยเหตุนี้จึงทําให
ประชาชนจีนที่พอมีกําลังทรัพยนิยมออกมาจับจายใชสอยในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น แมแตคนในประเทศเองที่ไมมีเวลา
ออกไปเที่ยวตางประเทศตางก็มีชองทางในการซื้อของออนไลน ผานระบบ (E-Commerce) ของจีนซึ่งมีชื่อวา Taobao หรือ
Alibaba ชองทางการซื้อของออนไลนที่ไดกลาวมานี้เปนการซื้อของผานระบบแอพพลิเคชั่น เพียงแคกดสั่งซื้อและจายผาน
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งผูวิจัยเองอาศัยอยูในประเทศจีนมาเปนเวลา 6 ปก็สังเกตไดวาการซื้อของผานระบบนี้ไมเพียงแตสะดวก
รวดเร็วแลว สินคาไดมาตรฐาน ตอบสนองตอความตองการของผูซื้ออีกดวย ไมเพียงแตมีสินคาในประเทศเทานั้น สินคา
ตางประเทศ อาหาร ของใช ทุกสิ่งอยางแมกระทั้งภาคการเกษตรของจีน ชาวไรชาวนา สามารถสั่งเมล็ดพันธุ เคมีภัณฑ รวมถึง
อุปกรณการเกษตรในตลาดออนไลน ทําใหลดตนทุนและเวลาในการเดินทาง และทําใหเกษตรกรของจีนสามารถขายสินคา
หรือแปรรูปสินคาและขายผานระบบออนไลนในแบบ C2C (customer to customer)หรือ C2B (customer to business)
จากการกระจายตัวดานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ทําใหสังคมในประเทศจีนเริ่มเปนสังคมไรเงินสดเนื่องจากโครงสรางความ
ไดเปรียบเชิงโครงสรางทางดานพื้นฐานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและดิจิทัล ประชาชนทุกคนไมวาอยูมณฑลไหนก็สามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ตไดจากปลายนิ้ว สรางความสะดวกและยังไมตองเสียเวลาและทุนทรัพยในการเดินทาง
ระบบออนไลนนี้เพียงพูดถึงในวงแคบก็สามารถสังเกตุไดชัดวาในประเทศจีนเองมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางกาว
กระโดดโดยอาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ตอมาการขยายตัวไดเขาสูประเทศไทยเรา โดยจะเห็นไดวาคนไทยสวนใหญที่
เปนนักธุรกิจรายใหญ ก็ไดสั่งสินคาออนไลนจาก Taobao มาในประเทศไทยจํานวนมาก และนํ า มาทํ า กํ า ไรป ล ะหลาย
พันลานบาท บางรายสั่งวัตถุดิบหรืออะไหลของอุปกรณอิเล็กทรอนิกมาประกอบเปนอุปกรณตางๆภายใตแบรนดสินคาของ
ตนเอง รวมถึงการเขามามีสวนในการลงทุนในภาคธุรกิจออนไลนของบริษัท E-Commerce ซึ่งเห็นไดชัดวาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหทั่วโลกไมเพียงแตจีนเทานั้นที่อาศัยชองทางออนไลนเปนเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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2. การเปดเสรีทางการคา ไทย - จีน
จีนเปนประเทศที่พรอมกาวขึ้นเปนประเทศมหาอํานาจระดับโลกและภูมิภาคอยางสันติ เนื่องมาจากความพรอมใน
หลายๆดาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่กาวกระโดด ทําใหสกุลเงินหยวนมีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนระดับโลก และทําใหคน
ทั่วโลกมีความมั่นใจในการถือเงินหยวนในดานทุนสํารอง ไมเพียงแตดานดานเศรษฐกิจแตดานเทคโนโลยีดิจิทัล และกําลังคนที่
มีความพรอมทําใหจีนมีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง และไดสมาคมกับนานาประเทศ ทําใหจีนเปนประเทศที่พรอมที่จะเปนผูนํา
ในดานเศรษฐกิจ ในไมนานมานี้มีอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนไดยิน คือโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง ”หรือ “เสนทางสาย
ไหมแหงทศวรรษที่ 21” โครงการนี้เปนการสรางเสนทางการคาทั่วโลก สะดวก รวดเร็ว โดยใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา และ
ทางบกคือรถไฟความเร็วสูงนั่นเอง โครงการดังกลาวไทยมีโอกาสที่จะไดประโยชน เนื่องจากสอดคลองกับทิศทางของไทยที่จะ
เดินหนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและยุทธศาสตร “ไทยแลนด 4.0” ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวและพรอมที่จะเรียนรู
เทคโนโลยีจากจีนใหได เชน การใชหุ นยนตในมิติตางๆ และไทยควรที่จะศึกษารสนิยมของชาวจีน ตอสินคาไทย เพราะ
ประชากรจีนที่จะเดินทางเขามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําสินคากลุมนั้นไปนําเสนอขายพรอมพัฒนาวัตถุดิบใหเปนสินคา
ที่ตรงกับความตองการของชาวจีน ขณะที่รัฐบาลเรงพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ไทยจึงควรสาน
สัมพันธดานการคากับจีนใหแนนแฟนขึ้น ไทยเราไดมีการเปดเขตการคาเสรี การคาเสรีคือ ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่
ใกลชิดกันเปนพิเศษ คลุมไปทั้ง FTA, Customs Union และ CEP สวนการใชคําวา FTA หรือCustom UnionหรือCEPนั้น
หมายถึง ความรวมมือในรูปแบบนั้น ๆ เปนกรณี ๆ ไป อยางไรก็ดี เขตการคาเสรีนั้น ในทางปฏิบัติเปนเรื่องที่มีความยุงยากใน
ระดับหนึ่ง และหากตองการใหไดผลจริงจัง ก็จะตองพัฒนาไปสูการเปนสหภาพศุลกากรโดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลบหนีภาษี
ในรูปแบบตาง ๆ เนื่องจากประเทศนอกกลุมจะพยายามสงสินคาเขาทางประเทศที่ทําขอตกลงเขตการคาเสรี ที่มีภาษีต่ําไปสู
ประเทศในเขตการคาที่มีภาษีสูง เชน สมมติวาไทยมีเขตการคาเสรีกับมาเลเซีย แตไทยเก็บภาษีศุลกากรการนําเขาสิ่งทอเพียง
10 % ในขณะที่มาเลเซียเก็บภาษีสินคาเดียวกันในอัตรา 30 % พอคาจีนก็จะพยายามนําเขาสิ่งทอทางประเทศไทยเพื่อเสีย
ภาษีเพียง 10 % แลวนําไปแปรรูปเล็กนอย เชน บรรจุหอใหมเพื่อแปลงสภาพใหเปนสินคาไทยแลว นําไปขายในมาเลเซียอัน
จะทําใหเขาเลี่ยงภาษีได 20% กลาวคือ เขตการคาเสรีจะตองใชทรัพยากรของภาครัฐเปนจํานวนมาก เพื่อกําหนดกฎเกณฑ
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคาที่รัดกุม ซึ่งทางออกที่ดีที่สุด คือ การแปลงภาษีศุลกากรของประเทศในเขตการคาเสรีใหเทากัน
ทั้งหมด หรือแปลงใหเปนสหภาพศุลกากรโดยเร็วนั่นเอง
ขอมูลลาสุด 10 กุมภาพันธ 2560 การคาระหวางประเทศของจีนโตขึ้นรอยละ19.6 การคาระหวางประเทศของจีน
เทากับ 2.18 ลานลานหยวน (3.17 แสนลานดอลลารสหรัฐ) เพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 จากชวงเดียวกันของปกอน ในจํานวน
ดังกลาว มูลคาการนําเขาอยูที่ 9.11 แสนลานหยวน (1.32 แสนลานดอลลารสหรัฐ) เพิ่มขึ้นรอยละ 25.2 สวนมูลคาการ
สงออกอยูที่ 1.27 ลานลานหยวน (1.85 แสนลานดอลลารสหรัฐ) เพิ่มขึ้นรอยละ 15.9 นอกจากนี้ เดือน ม.ค. 2560 มูลคา
การคาระหวางจีนกับประเทศตามเสนทาง “One Belt One Road” มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยมูลคาการคาระหวางจีนกับ
อินเดีย รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย และปากีสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 รอยละ 44 รอยละ 46.9 และรอยละ 26.5 ตามลําดับ
เราคงปฏิเสธไมไดกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยการนําเอาไอทีมาใชเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดย
ใชเวลานอยลงและสรางมูลคาเพิ่มโดยใชระยะเวลาเพียงสั้นๆ และทําสถิติการขายไดสูง และสามารถแขงขันกับตางชาติได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชสมารทโฟนหรืออื่นๆที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดก็สามารถทําใหผูประกอบการรายใหญหรือ
รายยอยไดเพิ่มโอกาสและมูลคาทางธุรกิจใหกับสินคาและการบริการผานทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคบนระบบ
ออนไลน
ปจจุบันคนไทยใชดิจิทัลเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการเลน Facebook, line แตสิ่งที่พบมากที่สุดคือการใชเพื่อ
ความบันเทิง และไมไดถูกนําใชในดานที่กอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองหรือสรางอาชีพ ดังนั้น การเรงพัฒนาความรู
การสร า งความตระหนั ก ด า นการใช เ ทคโนโลยี ให กั บ ทุ ก ภาคส ว นนั้ น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ การศึ ก ษา ราชการ
เกษตรกรรม การทองเที่ยว การขนสง และการทําอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเขาสู Digital Economy โดยเนน
การปฎิรูปการศึกษาใหเยาวชนไทยมีความรูและเกิดการนําสิ่งที่มีอยูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น เมื่อสังคมไทยมี
ความรูและตระหนักถึง ดิจิทัลมากขึ้นการใชขอมูลออนไลนตางๆ ก็มากขึ้นดวย สังคมและธุรกิจก็จะเขาสูการเปน Digital
Economy และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะกาวเขาสู Real-Time Economy
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“หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”
ประเทศจีนมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และมีความเปนพลวัตสูง และถือไดวา
จีนเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) ของภูมภิ าคและของโลก โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”
และโครงการ ไทยแลนด 4.0 สูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประเทศไทยถือเปนหุนสวนดานยุทธศาสตร และมีความรวมมือ
ในดานตางๆกับสาธารณรัฐประชาขนจีน ไทยถือเปนประเทศที่สําคัญเชิงภูมิรัฐศาสตรและเปนศูนยกลางที่สําคัญสําหรับจะ
พัฒนาภูมิภาคอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันถนนทุกสายวิ่งสูประเทศจีน ทําใหซึ่งทําใหจีนมีเงินทุนสํารองที่มากที่สุด
ในโลก ดวยความสําเร็จนี้นํามาซึ่งโอกาส โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงออกดานอุตสาหกรรม สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรการคา การแถลงขาวการคาระหวางไทยเดือนตุลาคม 2560 ที่ผานมา ตลาดจีน ขยายตัวรอยละ 17.2
และเปนการขยายตัวมากกวา 2 หลักตอเนื่องเปนเดือนที่ 12 โดยสินคาหลัก เชน ยางพาราและผลิตภัณฑ เมล็ดพลาสติก และ
เคมีภัณฑ (มีสัดสวนรวมประมาณรอยละ 35.0 ของการสงออก สินคาทั้งหมดไปจีน) ขยายตัวในอัตราสูงรวมทั้งสินคาที่มี
ศัก ยภาพยัง คงขยายตั ว อย า งโดดเด น ทั้ ง รถยนต แ ละแผงสวิ ทซ แ ละแผงควบคุ ม กระแสไฟฟ า เป น ต น นอกจากนี้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรฯ ขยายตัวมากกวา 2 หลักตอเนื่องเปน เดือนที่ 5 ติดตอกัน ขณะที่ 10 เดือนแรกของป 2560 ขยายตัวรอยละ
26.5 ตลาดเอเชียใต
จากขอมูลดังกลาว “โครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ที่ประกอบไปดวยเสนทางทางบก 6 เสนทาง และทางทะเล 1
เสนทาง ทุกเสนทางที่กลาวมานั้นลวนสงผลใหเมืองตามแนวเสนทางพัฒนาเปนเมืองใหญและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ลวนกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว ปจจุบันจีนไดมีเสนทางรถไฟจากเมืองคุนหมิง สิงคโปร ซึ่งเสนทางดังกลาวไดผาน
ประเทศไทยและมีโครงการจะลงทุนในจังหวัดเชียงราย และมีรถไฟที่จะมุงหนาสูแหลมฉบัง รถไฟความเร็วสูงนี้เปนโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจของจีนเลยก็วาได และจะมีเสนที่เชื่อมตอเวียดนามโดยจะเชื่อมตอเสนทางถนน ซึ่งไทยก็ไดมีแผนรองรับเขต
เศรษฐกิจที่สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก การเชื่อมโยงโครงขายรถไฟ รถไฟความเร็วสูง ตลอดจนการสนับสนุนดานการเงิน
ผานธนาคารการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเอเชีย และกองทุนเสนทางสายไหม การเชื่อมโยงดานขอมูลและดิจิทัล ลวนเปน
ยุทธศาสตรหลักของจีนที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ปจจุบัน ประเทศไทยไดเปนหนึ่งใน 60 ประเทศที่มีสวนไดรับประโยชน
โดยตรงในทางเศรษฐกิจ โดยมีการประชุมสุดยอดผูนําในวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ภาพประกอบ การประชุมสุดยอด Belt and Road Forum, 14-15 พฤษภาคม ปกกิ่ง
ที่มาภาพ : reuters.com

การปรับตัวของประเทศไทยใหพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาผู ประกอบการ และสรา งความเขมแข็ง ของเศรษฐกิ จท องถิ่น การใชป ระโยชนจ ากชองทางการคาใหม ๆ การนํ า
นวัตกรรมดิจิทัลมาใชในการเพิ่มมูลคาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากไทยเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวจีนใหความสนใจเอยาง
มาก ไทยจึงจําเปนที่ตองสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม มิติดานสังคม และการศึกษาดวย และสรางศูนยการผลิต
อุตสาหกรรมและการคาขึ้นมาโครงการเครือขายเสนทางสายไหมทางบกและทางทะเลนี้มีชื่อเรียกอยูหลายอยาง เชน การริเริ่ม
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แถบและเสนทาง (Belt and Road Initiative) หรือ หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง (One Belt, One Road) โครงการเสนทางบกมี
ชื่อเปนทางการวา “แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” (Silk Road Economic Belt: SREB) สวนเสนทางมหาสมุทร เรียกวา
“เสนทางสายไหมทางทะเล” (Maritime Silk Road) เมื่อสี จิ้นผิง เองกลาวถึงโครงการนี้โดยรวมจะใชคําในภาษาจีนวา “一
带一路” ที่หมายถึง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางนี้ไมเพียงแตเสนทางการคา บก เรือ อากาศ
เทานั้น แตยังสงผลถึงรายไดที่จะเขาประเทศจีนอยางมหาศาลจากโครงการดังกลาวรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนใน
ภูมิภาคตางๆทําใหเงินหยวนจีน ไดรับความเชื่อมั่นมากขึ้น
1. ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีน
ประเทศที่เปนคูคาที่สําคัญมากเปนอันดับหนึ่งของไทยก็คงหนีไมพนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเรียกไดวาจีนเปนคู
คาสําคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในป 2555 จีนเปนคูคาอันดับที่ 2 รองจากประเทศญี่ปุน โดยเปนตลาดสงออกอันดับ 1
และเปนแหลานําเขาอันดับ 2 ของไทย ในขณะที่ไทยเปนคูคาอันดับที่ 13 ของจีน และเปนตลาดสงออกอันดับที่ 17 ของจีน
2651 ที่ผานมากับการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 การประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีนถือเปนกลไกการ
หารือทวิภาคีระหวางไทย-จีน ซึ่งในการประชุมนี้มรการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกําหนดนโยบายรวมถึงยุทธศาสตร ดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสองประเทศตางมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกัน คือยุทธศาสตรความ
เชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน การคาและการลงทุนตามขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” (Belt and Road Initiative:BRI)
ของจีน รวมถึงแนวทางการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม การปรับปรุงการดําเนินงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในรอบดาน กับยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกของไทยดวย
ในดานเศรษฐกิจนั้นสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมีจุดแข็งดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในขณะที่ประเทศไทยนั้น
มีจุดแข็งดานการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร ไทยจึงมุงเนนความรวมมือกับจีนในดานอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูง และอุตสาหกรรมชีวภาพ ตลอดจนการใชนวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา
ยกระดับภาคการผลิตสินคาเกษตร และพัฒนาเกษตรกรที่เราไดยินอยูบอยๆวา (Smart Farmer)และการใชประโยชนจาก
ชองทางการคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสความรวมมือตางๆ ที่กลาวมา จะมีผลตอการยกระดับหวงโซมูลคาเพิ่มระหวางไทยจีน และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว
ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเปนคูคาอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยจีนเปนตลาดสงออกอันดับ 1 และเปน
แหลงนําเขาอันดับ 1 ของไทย ในขณะที่ไทยเปนตลาดสงออกอันดับ 15 และแหลงนําเขาลําดับที่ 10 ของจีน ในป 2559
การคาสองฝายมีมูลคารวม 65.8 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยในป 2560 (ม.ค.-พ.ย.) การคารวมระหวางไทยกับจีนมีมูลคา 67
พันล านเหรีย ญสหรัฐฯ สิ นคา สงออกที่ สําคั ญของไทย ไดแ ก ยางพารา ผลิตภั ณฑย าง เม็ด พลาสติ ก คอมพิ วเตอร และ
สวนประกอบ เคมีภัณฑ ไมและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เปนตน ในขณะที่ไทยนําเขาสินคาประเภทเครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาในบาน เคมีภัณฑ อุปกรณและสวนประกอบรถยนต และ
ผลิตภัณฑเหล็ก เปนตน ทั้งนี้ ไทยและจีนไดตั้งเปาหมายการคาสองฝายใหมีการขยายตัวเปนสองเทา หรือ 120 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ภายในป 2563
2. ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร
ในปจจุบันความเจริญทางดานเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอบริบทในการศึกษาของไทยเปนอยางมากโดยเฉพาะแวดวง
การศึกษาภาษาตางประเทศ เพราะการเรียนรูภาษาสามารถเขาถึงไดงายขึ้น สามารถเรียนผานสื่อออนไลนไดจากทุกที่และทุก
เวลาโดยไมไดมีขอจํากัดแบบเกาอีกตอไป ซึ่งหากใครสนใจศึกษาภาษาตางประเทศก็สามารถเขาถึงขอมูลสาระสนเทศแบบ
ออนไลนไดงาย เชนคลิปวิดีโอสอนภาษาบนอินเตอรเน็ต หรือเว็บไซตที่สอนภาษาตางๆโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งก็เปนทางเลือก
ที่ดีในยุคนี้ ทุกคนเขาถึงอินเตอรเน็ตไดจากมือถือ ความนิยมในการเรียนภาษาตางประเทศของไทยนอกจากภาษาอังกฤษแลว
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศที่ไดรับความนิยมมาก เนื่องดวยกระทรวงศึกษาเองก็มีนโยบายในการสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนดวย ทําใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนบรรจุในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญา
ตามสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน ตางก็ผลิตบัณฑิตทางดานภาษาจีนออกมาเปนจํานวนมากในแตละปเนื่องจากความ
ตองการบุคลากรผูรูภาษาจีนยังมีอีกมาก แตจากแนวโนมตลาดแรงงานของผูมีความรูทางภาษาจีนยังคงสดใส เพราะการที่ไทย
และจีนเปนคูคาที่สําคัญยิ่งตองการที่จะติดตอสื่อสารทั้งในภาคการลงทุน ภาคการคารวมถึงภาคการทองเที่ยวและดานสุขภาพ
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ไทยเราจึงตองพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษาภาษาจีน เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางภาษา รวมถึงเสริมประสบการณอัน
หลากหลายเพื่อใหมีความพรอมมากที่สุดสําหรับการเขาแขงขันในตลาดแรงงาน
นักศึกษาในยุคนี้ไดรับอิทธิพล ถูกขับเคลื่อนดวยความตองการอันหลากหลายในสวนของการเรียนการสอนภาษาจีน
จึงเนนใหนักศึกษาทํางานเปนทีม ฝกคิดวิเคราะห และรูจักนําเอาบทเรียนที่ไดเรียนมาประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวันและรูจัก
ใชภาษาจีนในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาได และสามารถนําสื่อเทคโนโลยีตางๆ มาชวยเสริมทักษะในการเรียนภาษาจีน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนําไปสูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปนทักษะที่จะทําใหเกิดการพัฒนาตนเองไดตลอด เนื่องจากคนจีนมี
การเดินทางมาในไทยเพิ่มขึ้นทั้งมาทองเที่ยวและมาลงทุนประกอบธุรกิจทําใหภาษาจีนเปนภาษาที่เริ่มมีบทบาทในการ
ติด ต อ สื่ อ สารและทางเศรษฐกิจ รวมถึ ง ภาษาจี น ในยุ ค นี้ เ ป นภาษาที่ มี ค นใช ม ากที่ สุ ด ในโลก และในยุ ค ที่ ป ระเทศที่ เ ป น
มหาอํานาจจะกําหนดทิศทางการศึกษาและเศรษฐกิจเมื่อจีนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระจายการลงทุนไปตาม
ภูมิภาคตางๆทั่วโลกทําใหภาษาจีนยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อพัฒนาดานการศึกษาแลวสิ่งที่คนไทยทุกคนจะตองรูเทาทัน
คือเทคโนโลยีท่กี าวกระโดด ไมวาจะเปนการเรียนรูนอกหองเรียน การซื้อขายสิ้นคาออนไลนท่ีคนไทยเรานั้นตองปรับตัวและ
ตามใหทันกับสิ่งที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น อยางจะเห็นไดวาประเทศไทยกลุมคาปลีกมีความซบเซาทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก แตก็มี
รานคาปลีกหรือแมกระทั่งรานทองก็เริ่มหันมาเปดชองทางคาขายออนไลนแตยังไมเปนที่นิยมของคนไทย เนื่องจากระบบยังไม
ครอบคลุมเหมือน Taobao ระบบซื้อขายสินคาออนไลนของแจกหมาเปนระบบขายของออนไลนที่ถือวาเปนตลาดออนไลนที่
ทันสมัย ตอบโจทยที่สุดในโลกก็วาได ซึ่งไทยเราก็ควรที่จะปรับตัวใหทันกระแสโลก หลังจากที่ Taobao, Allibaba เปนที่รูจัก
กันอยางแพรหลายทําใหประเทศไทยไหวตัวและหันจับมือกับแจกหมาในการทําระบบซื้อขายออนไลนรวมกัน ดังขาวที่เห็นวา
ชองทางออนไลนนี้สะดวกและสามารถทํายอดขายไดในเวลาสั้นๆ ตัวอยางเมื่อเมษายนที่ผานมา ที่เรารูจักในชื่อวา Taobao
มันสามารถชวยชาวสวนทุเรียน ขายทุเรียนผานชองทางออนไลน 80,000 ลูก ในเวลา 1 นาที ดวยเหตุการณดังกลาวไทยเรา
ยิ่งตองตระหนักและปรับตัว เพื่อเตรียมพรอมที่จะรับมือกับความเจริญดานเทคโลโลยี ที่สามารถชวยพัฒนาเศรษฐกิจชาติได
กลุมคนทีม่ ีความรูภาษาจีนสามารถอานออกเขียนได และติดตอสื่อสารดวยภาษาจีนไดจึงมีความไดเปรียบในหลาย
ดานรวมถึงการไดรับโอกาสที่ดีกวาเมื่อมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษา และยังสงผลตอความกาวหนาในการ
ทํางาน การทําธุรกิจและการดําเนินชีวิต แตหากเราไมใชโอกาสนี้ในการศึกษาเรียนรูภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนทิศทางและ
ความเคลื่อนไหวของกลุมจีน เรายอมจะไมสามารถใชประโยชนจากตรงนี้ไดเต็มที่ ในกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ ป
2560 – 2575 จึงกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาไทยไว ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน
เปนภาษาที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ ใหเปนหลักสูตรที่มีความเสมอภาคทางการศึกษา มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
เรียนจบแลวมีงานทํา และสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรรมและ
ความคิดสรางสรรค รวมทั้งมีความเปนพลวัต มีความเขาใจบริบทของสังคม เพื่อนําสูปฏิกิริยาตอบสนองตอสังคม สูแนวปฏิบัติ
สวนรวมตามนโยบายและกรอบการพัฒนาสังคม และประเทศชาติไปสูเปาหมายเปนประเทศพัฒนา ดวยเทคโนโลยี โดยที่ไม
ทิ้งใครไวขางหลัง ดวยการสงเสริมบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรค มีการวิจัยและพัฒนาโดยใชขอมูล จากผูรับบริการ รวมทั้ง
มีความเปนพลวัตภายใตสังคมแหงปญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแหงการเรียนรู (Lifelong Learning Society)
และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
สรางและปลูกจิตสํานึกในการคิด วิเคราะห แยกแยะ และประเมินคา เพื่อใหผูเรียนจบไปและมีทักษะในการคนควา
ทักษะในการแกปญหา ทักษะในการสรางนวัตกรรม รวมถึงการนําความรูมาประยุกตใชและตอยอดหรือ ศึกษาเรียนรูอยู
ตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง อันจะนําไปสูการพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม ตลอดชวงอายุงานของบุคคล ทําใหองค
ความรูมีความทันสมัยทันสถานการณในสังคมอยูตลอดเวลา
นโยบายของภาครัฐกับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สดุ ในโลก และภาษาจีนเปนภาษาที่มีจํานวนผูใชมาก
ที่สุดในโลก ดวยประชากรจีนมีจํานวนมากทําใหการบริโภคของจีนมากที่สุดในโลก แตเดิมประเทศจีนเปนฐานการผลิตของโลก
ดวยขอไดเปรียบดานแรงงานที่มีราคาถูก ทําใหผูผลิตสินคาทางดานเทคโนโลยีที่ตองการหาความไดเปรีบดานตนทุนขยายฐาน
การผลิตมาที่ประเทศจีน สงผลใหมีการถายทอดเทคโนโลยีภาคการผลิตของจีนนํานวัตกรรมตางๆที่ไดมาประยุกตใช ปจจุบัน
ประเทศจีนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนอันดับตนๆของโลก สงผลใหภาคอุตสาหกรรมของจีนใชพรอมที่จะแขงขันในเวที
โลก ทําใหจีนมีนโยบายสงออกการผลิต คือสงเสริมใหบริษัทของจีนยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงถูก หรือมีปจจัย
การผลิตที่สงผลตอความไดเปรียบในเชิงแขงขัน จีนจึงขยายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆทั่วโลก เพื่อลดตนทุนในดาน
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หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ประเทศไทยเปนประเทศที่จีนใหความสนใจในดานการลงทุน เนื่องดวยความไดเปรียบทาง
ภูมิศาสตร ดวยเหตุนี้ไทยจึงไดรับความสนใจจากนักธุรกิจจีน เพื่อเขามาลงทุนในพื้นที่ที่รัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุน
ในตอนนี้เชน ระเบียงเศรษฐกิจเปนตน จากแนวโนมการสงออกการลงทุนดังกลาวทําใหสดั สวนผูป ระกอบการจีนในไทยเพิ่มขึ้น
และบริษัทจีนเหลานี้ ตองการแรงงานไทยเขาไปสูกระบวนการตางๆของการผลิต แตความพรอมของทรัพยากร บุคคลของไทย
ที่มีความรูภาษาจีนนั้น ยังมีไมมาก ปจจุบันมีคนจีนเขามาในไทยเพื่อติดตอธุรกิจและเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ผูที่เกี่ยวของหรือติดตอกับคนจีนจึงจําเปนตองเรียนรูภาษาจีน แตภาษาจีนในประเทศไทยยังไม
แพรหลายเหมือนกับภาษาอังกฤษ อาจเปนเพราะภาครัฐยังไมมีนโยบายเพื่อการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากอนหนานี้รวมถึงปจจุบัน ไมสามารถทําใหผูเรียนนําไปใชงานไดจริง จึงทําใหการเรียนการสอน
ภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาเปนเพียงวิชาเพิ่มเติมเทานั้น แตการที่ประเทศจะพัฒนาไดนั้น สิ่งแรกคือการพัฒนาทุนมนุษย
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะความรู การเรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ
ในป 2549 กระทรวงศึกษาธิการเขามามีบทบาทและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยอยางจริงจัง ตอมา
รัฐบาลไดประกาศใหภาษาจีนมีสถานะเทียบเทาภาษาตางประเทศอื่นๆ จึงทําใหการเรียนการสอนภาษาจีนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม มีการสรางเครือขายความรวมมือกับกับโรงเรียนสอนภาษาจีน สํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮั้นปน)
กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่พรอมใหความชวยเหลือในเรื่องการจัดทําหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
และจัดอาสาสมัครครูภาษาจีนเขามาสอนในประเทศไทย ทําใหผูที่ศึกษาภาษาจีนมีโอกาส และความพรอมในการทํางานกับ
ชาวจีน เชน ลามแปลภาษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวของ ในปเดียวกันนั้นไดมีแผนยุทธศาสตรสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งเปนแผนดําเนินการ 5 ปขึ้น แผนยุทธศาสตรนี้
มีเปาหมายการพัฒนาดังนี้
1) จัดการเรีย นการสอนภาษาจีนในทุก ระดับชั้ นของการศึกษาในประเทศไทย โดยนั กเรียนนั กศึกษาในระบบ
โรงเรียนทุกคน ไดเรียนภาษาจีนอยางมีคุณภาพและผานเกณฑมาตรฐานตามสัดสวน คือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในทุกชวงชั้น
เรียน
2)นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาจีน ประมาณ 4,000 คน ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพเฉพาะทาง
3) ประชากรวั ย แรงงานได เ รีย นภาษาจี น และใช สื่อ สารในการประกอบอาชี พ จํ า นวน 100,000 คน แผนนี้ มี
ยุทธศาสตรหลักอยู 5 ยุทธศาสตรดวยกัน คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดระบบสนับสนุนวิชาการใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตรที่ 5การพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาจีนใหเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ
และจากการที่ภาครัฐไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนทําใหเกิดความรวมมือ
ระหวางไทยกับจีนเพิ่มมากขึ้น เชน
1. มีการเดินทางไปดูงาน และเขารวมประชุมทางวิชาการระหวางสองประเทศอยางตอเนื่อง
2. มีการสนับสนุนทุนการศึกษา ณ ประเทศจีนเปนจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกันระหวาง
มหาวิทยาลัยตางๆของทั้งสองประเทศ
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนาอาจารยผูสอนภาษาจีนชาวไทย โดยการจัดอบรมและเพิ่มพูนความรูทางดานภาษาจีนทั้งใน
ประเทศไทย และประเทศจีน สนับสนุนอาสาสมัครสอนภาษาจีนจากประเทศจีน ซึ่งนับจากเริ่มตนโครงการครูอาสาสมัคร
สอนภาษาจีนของฮั่นปน ตั้งแตปพ.ศ. 2554 และปพ.ศ.2555 ไดเดินทางมาประเทศไทยคณะแรกนั้นซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป
จนถึง พ.ศ.2554 เปนจํานวนกวา 5,000 คน
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การเรียนการสอนภาษาจีนในไทยยุคดิจิทัล
การเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบนั เปนการเรียนการตามหลักสูตรที่แตละสถานศึกษากําหนดและปรับปรุงทุกๆ 35 ปเพื่อใหเกิดความทันสมัยและปรับปรุงใหทันตามบริบทของสังคมยุคดิจิตอล ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนมีสวนรวม อาจารยผูสอนจากเดิมเปนผู
ถายทอดความรู แตปจจุบันไดมีเทคโนโลยีที่ชวยในการศึกษามากมายทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาบทเรียนหรือสิ่งที่
ผูเรียนสนใจผานสื่อออนไลนดวยตนเอง และสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดงายและสะดวกรวดเร็ว สงผลใหผูสอนที่จากเดิม
เปนผู ถายทอดความรู เปลี่ ยนเป น (Coaching) หรือ โคช ความหมายของโคชในที่นี้คื อ ผูใ หคํา ชี้แนะ ชวยเหลือ ชว ย
แกปญหา ชี้แนะแนวทางที่ผูเรียนมองไมเห็น ผลักดันผูเรียนสูจุดหมายความสําเร็จในแตละเรื่อง
การเรียนการสอนภาษาจีนที่ผานมาในระบบการศึกษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนมัธยมศึกษาตอน
ปลายไมมีความตอเนื่อง ไรประสิทธิภาพ เปนการเรียนการสอนโดยเนนการทองจําคําศัพท ทองจําบทเรียน ผูเรียนจึงทองจํา
โดยไมรูหลักการใช ทองโดยไมรูความหมายหรือรูความหมายแตไมสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได คงไมตองพูด
ถึงการนําความรูมาประกอบอาชีพดานภาษาจีน นักเรียนเหลานี้เมื่อสูระบบมหาวิทยาลัย สงผลใหมหาวิทยาลัยตองปูพื้นฐาน
ทางภาษาจีนใหมตั้งแตเริ่มตนพินอิน สิ่งเหลานี้บงบอกวา การศึกษาภาษาจีนในระดับมัธยมไมมีประสิทธิภาพเลยแมแตนอย
เพราะนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในระดับมัธยมสวนมากไมสามารถใชงานไดจริงเลย การเรียนการสอนวิธีเดิมทําใหการศึกษา
ภาษาจีนของนักเรียนไทยไรคุณภาพ ผูเรียนไมสามารถสื่อสาร โตตอบกับชาวจีนได ในยุคปจจุบันผูสอนภาษาจีนจึงไดนํา
เทคโนโลยี สื่อดิจิตอล มาประยุกตใชในการเรียนการสอน เชนเกมสภาษาจีนเพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะทางภาษา
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันในปจจุบันเพื่อใหผุเรียนเขาใจและเห็นภาพ เพื่อนําไปใชและเขากับสถานการณ
ปจจุบัน สอดแทรกหลักการในการดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ดีงามผานบทเรียนภาษาจีน โดยผูเรียนสามารถซึมซับไปอยางไม
รูตัว
การศึกษาภาษาจีนในปจจุบันผูสอนและผูเรียนตองรวมมือกันอยางจริงจัง เพราะวาภาษาจีนมีความสําคัญมากขึ้น
เนื่องจากจีนเริ่มเปนประเทศมหาอํานาจดานเศรษฐกิจ นักธุรกิจจีนเริ่มเขาไปมีบทบบาทสําคัญในระบบธุรกิจตางๆของโลก
ดวยเหตุนี้ทําใหภาษาจีนมีความสําคัญมาก ดังนั้นผูที่ไมมีความรูดานภาษาจีนยอมไมสามารถสรางความไดเปรียบและแขงขัน
ในตลาดแรงงานได หรือหากจะประกอบธุรกิจที่ตองใชภาษาจีนก็อาจจะเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร ทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ
ได
บทสรุป

ประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในชวง 30 ปที่ผานมาประเทศจีนไดปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจ เปดประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวถึงรอยละ10 ตอป ทําใหจีนมีบทบาทสําคัญตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
โลกหลายประการ เชน จีนสงออกสินคาเปนอันดับหนึ่งของโลก จีนเขาไปเปนหุนสวนของผูที่เขาไปลงทุนในประเทศกําลัง
พัฒนาตางๆ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กาวกระโดดนั้นทําใหประเทศจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในป
2010 GDP ของจีนอยูในอันดับ 2 ของโลก สงผลใหประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก ทศวรรษตอไปนี้
การเรียนการสอนภาษาจีนจะไดรับอิทธิพลและถูกขับเคลื่อนดวยความตองการอันหลากหลายทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและภาษา นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองปรับตัวขอนขางมาก และเนนการทํางานเปนทีม ฝกคิดวิเคราะห และ
รูจักนําเอาบทเรียนที่ไดเรียนมาประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวันและรูจักใชภาษาจีนในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาได และ
สามารถนําสื่อเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกคใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลที่จะเกิดขึ้นในอีกไมกี่ป
ขางหนา

เอกสารอางอิง
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2553). 35 ปความสัมพันธทางการทูต ไทย – จีน. กรุงเทพฯ: openbooks.
เสนทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 One Belt,One Road จะเปลี่ยนโฉมหนาเสนทางการคาโลกอยางไร. (2560). สืบคนเมื่อ 10
กุมภาพันธ 2561. https://thaipublica.org/2017/05/pridi48/
การเปลีย่ นแปลงดุลอํานาจทางเศรษฐกิจโลก.(2559). สืบคนเมื่อ 25 ตุลาคม2559.
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/Lom12/01-01-03.html
NATIONAL CONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
LIBERAL
ARTS,
1ST NATIONAL1STCONFERENCE
ON HUMANITIES
AND SOCIAL
SCIENCES
2018, 2018,
LIBERAL
ARTS,
UBUUBU

401424

เศรษฐกิจจีน สรุปขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจีน.(2559). สืบคนเมื่อ 15 มกราคม
2560.http://www.bbc.com/thai/39923602
ไทยอยูตรงไหนในยุทธทศาสตร เสนทางสายไหมมังกรจีน. (2560). สืบคนเมื่อ 14 กุมภาพันธ
2561,https://www.voicetv.co.th/read/489955
“ประจิน”เยือนจีน รวมสัมมนายึทธศาสตร“หนงแถบ หนึ่งเสนทาง” (9.11.2560). สืบคนเมื่อ 26 มีนาคม 2561.
https://www.thairath.co.th/content/1121052
ศูนยวิจัยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลับธรรมศาสตร (2559). เศรษฐกิจภายใตสภาวะใหม โดย หลี่
เหรินเหลียง. สืบคนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561. http://www.nso.go.th/#
สํานักงานสถิติและสังคมแหงชาติ. (2559). สืบคนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561. http://www.nso.go.th/#
แผน"ยุทธศาสตร 20 ป" มีอะไรบาง. สืบคนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561. https://www.finnomena.com/krischantanotoke/20-year-strategy/
ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยจีน. สืบคนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561. http://www.thaibizchina.com
เขตการคาเสรีไทย-จีน ผลกระทยตอการสงออกสินคาไทย. สืบคนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561. http://www.dft.go.th/thth/ShareDocument1/ArticleId http /3770/300354-1-2
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคา. สืบคนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561.
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/208209/208209.pdf&title=208209
กรมการคาตางประเทศ. สืบคนเมือ่ 5 พฤษภาคม2561.
http://www.dft.go.th/th/ShareDocument1/ArticleId/3770/300354-1-2

402

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

425

ผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลที่มีตอความสามารถในการทรงตัวและความออนตัว
ของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
Effects of the Fit Ball Training Program on Balance and Flexibility of
Overweight Working Women
อรัญญา บุทธิจักร
ศราวุฒิ โภคา
พจน ไชยเสนา
สมภพ โสพัฒน
เชาวนันท ทะนอก
กลุมวิชาพละศึกษา สาขามนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลที่มีตอ
ความสามารถในการทรงตัวและความออนตัวของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกิน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก โปรแกรมการฝกฟตบอล
จํานวน 8 แผน เครื่องมือวัดไดแก แบบทดสอบวัดดาน การทรงตัวอยูกับที่ (Stork Stand Test) แบบทดสอบวัดการทรงตัวขณะ
เคลื่อนที่ (Dynamic Walking Balance Test) และ เครื่องมือวัดดานความออนตัว จากแบบทดสอบ (Sit and Reach Test) และ
แบบทดสอบ (Back Extension Test) ทําการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห มีการทดสอบ กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 4
และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการทรงตัวแบบอยูกับที่ (Stork Stand Test) และแบบทดสอบวัด
การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Walking Balance Test) ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ความสามารถดานความออนตัวแบบ Sit and Reach Test ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานความออนตัว แบบทดสอบ Back Extension Test ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ฟตบอล การทรงตัว ความออนตัว ภาวะน้ําหนักเกิน
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

ปจจุบันปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนกําลังเปนปญหาระดับชาติ เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังบาง
ชนิด เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดที่2 โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งบางชนิด ความผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุและโรคขอเขาเสื่อม (Tan et al., 2012) ประชากรในสังคมปจจุบันมีปญหาภาวะน้ําหนักเกินเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ภาวะน้ําหนักเกินเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูภ าวะที่ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูงและโรคหัวใจ ซึ่งหากมีภาวะน้ําหนักเกินที่เพิ่มขึ้นมากเทาใด โอกาสในการเกิดโรคตางๆก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเทานั้น โดย
รายงานลาสุดในปที่ผานมา มีจํานวนผูเสียชีวิตสูงถึง 10 ลานคนและคาดวาในอนาคตอัตราการเสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 20
ลานคน สถิติตางๆ มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการปองกันและควบคุมไมใหเกิดภาวะน้ําหนักเกิน จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งในสังคมปจจุบัน เพื่อปองกันและรักษาสุขภาพไมใหเกิดโรครายเกิดขึ้น (ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ, 2550) จากผลรายงาน
การสํารวจภาวะสุขภาพของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2549 พบวา ความชุกของการมีภาวะน้ําหนักเกินในเพศหญิงจะมีมากกวา
ในเพศชาย ซึ่งในเพศหญิง พบวา มีความชุกถึงรอยละ 33.9 ในเพศชายมีรอยละ 19.2 และมีโรคอวนในเพศหญิงรอยละ 8.8
ในเพศชายรอยละ 3.55 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551)
จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา ความชุกของโรคอวนไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชวงสามทศวรรษที่ผานมา
(Ogden et al., 2012) อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอวนในผูใหญมีมากกวาวัยเด็ก และเพศหญิงสูงกวาในเพศชาย หากแนวโนม
ความชุกยังคงเปนเชนนี้ตอไป ประชากรชาวอเมริกันจะมีแนวโนมเปนโรคอวนมากขึ้นถึง 50% และโรคอวนไดกลายเปนวิกฤต
สุขภาพของประชาชนในประเทศนี้ท่ีตองหาวิธีปองกันและรักษาอยางจริงจัง (Wang et al., 2008) สําหรับประเทศไทยก็
เชนเดียวกัน โรคอวนถือวาเปนปญหาสุขภาพอันดับตนของประเทศ จากการรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป
2011 พบวา คนไทยมีภาวะน้ําหนักเกิน (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 การออกกําลังกายก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สําคัญในการแกไขภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนได แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากคนอวนมีภาวะขอจํากัดในการเคลื่อนไหว ระดับ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อตอการออกกําลังกายต่ํา การออกกําลังกายชนิดดังกลาว อาจไมเหมาะสมกับคนที่มีภาวะน้ําหนัก
เกิน ดังนั้นรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับคนที่เปนมีภาวะน้ําหนักเกินควรมีขอพิจารณาหลายประการ เชน ระดับความหนัก
ชนิดของการฝกและระยะเวลาในการฝก
จากการศึกษาวรรณกรรมพบวา สตรีวัยทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกินเปนชวงวัยที่มีความเสี่ยงตอการมีปญหาทางดาน
สุขภาพ เปนวัยที่เสี่ยงตอการเสื่อมถอย มีการเผาผลาญพลังงานในรางกายลดลง สมรรถภาพทางกายในดานตางๆ ในการ
ทํางานเสื่อมสภาพลง ความสามารถในดานการทรงตัวและความออนตัวก็ลดลงตามไปดวย จึงอาจสงผลทําใหความสามารถใน
การเคลื่อนไหวกายในลักษณะการทํากิจกรรมตางๆ มีปญหา ความยืดหยุนของขอตอลดนอยลง กลามเนื้อยืดเหยียดไดนอยลง
ระบบกลามเนื้อหยอนยานไมกระชับ กอใหเกิดปญหาโรคกระดูกพรุนได ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดโรครายและมีปญหาเรื้อรังได
จึงจําเปนตองหาวิธีปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหสตรีวัยวัยทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกินไดมีความสามารถในการทรง
ตัวและความออนตัวที่ดีขึ้น ดังนั้นกิจกรรมการออกกําลังกายจึงเปนปจจัยสําคัญในการแกไขภาวะน้ําหนักเกินได
นอกจากนี้ยังพบวา การออกกําลังกายอีกชนิดหนึ่งที่สามารถชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อ
บริเวณแกนกลางลําตัวไดเปนอยางดี คือ การฝกดวยฟตบอล (Fit Ball) จากผลการศึกษาพบวา ฟตบอลสามารถพัฒนาความ
แข็งแรง ความอดทน ความยืดหยุน การทรงตัวและการควบคุมกลามเนื้อแกนกลางลําตัว สามารถปองกันการบาดเจ็บและลด
อาการปวดหลังไดเปนอยางดี (Marshall & Murphy, 2005; Lehman et al., 2005) ยิ่งไปกวานั้นยังพบวา การฝกฟตบอล
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชออกซิเจนในการสรางพลังงานของกลามเนื้อไดเปนอยางดี สามารถเพิ่มสัดสวนความแข็งแรง
ของกลามเนื้อได และยังสามารถเสริมสรางความอดทนของกลามเนือ้ ไดอีกดวย (Badwal & Singh, 2013) นอกจากนี้ยังพบวา
การฝกดวยฟตบอลสามารถทําใหเกิดการตอบสนองของกลามเนื้อบริเวณลําตัวที่มตี อการเคลื่อนไหวสงผลทําใหระบบ
กลามเนื้อแข็งแรงเพิ่มขึ้น (Clark, 2001) ผลของการออกกําลังกายดวยฟตบอลสามารถพัฒนาการทรงตัวของผูปวยที่มีปญหา
กลามเนื้อออนแรงใหมีการทรงตัวที่ดีเพิ่มขึ้น (Weaver et al., 2012)
ดังนั้นผูว ิจัยในฐานะที่เปนครูพลศึกษาและเปนครูผูฝกสอนการออกกําลังกาย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรม
การฝกดวยฟตบอลมาเปนกิจกรรมการฝกเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว และความออนตัวของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะ
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น้ําหนักเกินใหมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆใหดีเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายในดานตางๆ
ใหมีประสิทธิภาพที่ดีเพิ่มขึ้น สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักยภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจยั
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลที่มตี อความสามารถในการทรงตัวและความออนตัวของสตรีวยั ทํางาน
ที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
วิธีวิจัย

กลุมตัวอยาง คือ สตรีวัยทํางาน ที่มีภาวะน้ําหนักเกิน ที่มีคาดัชนีมวลกาย หรือคา BMI มากกวา 28 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ขึ้นไป โดยมีความยาวรอบเอวอยูในชวงระหวาง 30-45 นิ้ว เปนเพศหญิง จํานวน 24 คน อายุอยูระหวาง 30-45 ป ไดแก อาจารย
ขาราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ซึ่งทํางานเปนบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่และอาสาสมัครเขารวมโครงการไดตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ โปรแกรมการฝกดวยฟตบอล 8 สัปดาห
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความสามารถในการทรงตัวและความออนตัว ซึ่งไดแกความสามารถใน
การทรงตัวแบบอยูกับที่และเคลื่อนที่ การทรงตัวแบบอยูกับที่ ใชแบบทดสอบ Stork Stand Test และการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ ใช
แบบทดสอบ Dynamic Walking Balance Test โดยการเดินทรงตัวโดยวางหนังสือไวบนศีรษะมีหนวยการวัดเปนวินาที และ
ความสามารถดานความออนตัว แบบ Sit and Reach Test (การวัดความออนตัวดวยวิธีนั่งงอตัวไปขางหนา) และแบบทดสอบ Back
Extension Test (การนอนคว่ําตัวแอนหลังยกตัวขึ้น มีหนวยการวัดเปนเซนติเมตร)
เกณฑในการคัดเขา
1. เปนสตรีวัยทํางานทีม่ ีภาวะน้ําหนักเกิน ดัชนีมวลกายมากกวา 28 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป อายุระหวาง
30-45 ป
2. สามารถเขารวมโครงการ ไดอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห
3. ไมมีปญ
 หาเกี่ยวกับกระดูกหรือมีประวัติการผาตัดกระดูกมากอน
4. กลุมตัวอยางมีความสมัครใจในการเขารวมและยินดีลงนามในใบยินยอมการเขารวมโครงการวิจยั
เกณฑในการคัดออก
1. เกิดเหตุสดุ วิสยั ที่ทําใหไมสามารถเขารวมการวิจยั ได เชน เกิดอุบัตเิ หตุขณะทําการทดลอง หรือ เกิดอาการ
เจ็บปวยเปนตน
2. กลุมตัวอยางเขารวมโครงการ นอยกวา 80 เปอรเซ็นต
3. ไมสมัครใจเขารวมโครงการวิจัยตอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดแบงกระบวนการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ขอมูลการ
ทดสอบ ความสามารถในการทรงตัวและความออนตัว จากแบบทดสอบ ทั้ง 4 แบบ เก็บขอมูล กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห
ที่ 4 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8
การวิเคราะหขอ มูล
วิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยความสามารถ
ดานการทรงตัวและความออนตัว ของกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และหลังการทดลอง
สัปดาหที่ 8 วิเคราะหคา ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้าํ (One-Way Analysis of Variance with Repeated Measures) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตาง ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
พบวา ความสามารถดานการทรงตัวอยูกับที่ดวยการวัดจากแบบทดสอบ Stork Stand Test และการทรงตัวขณะ
เคลื่อนที่ดวยการวัดจากแบบทดสอบ Dynamic Walking Balance Test ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภายหลังการฝก 8 สัปดาห กอนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาหที่4 ไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ดานความสามารถดานความออนตัวดวยแบบทดสอบ Sit and Reach Test ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ภายหลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8
สวนดานความออนตัวดวยการวัดจากแบบทดสอบ Back Extension Test ของกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม ไมพบ
ความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภายหลังการทดลองสัปดาหที่4 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8
ตารางที่ 1 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบความสามารถดานการทรงตัวอยูกบั ที่ จากแบบทดสอบ
Stork Stand Test (วินาที) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และหลังการ
ทดลองสัปดาหที่ 8
รายการทดสอบ การทดสอบขณะยืนทรงตัวอยูกบั ที่ กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
t
p
กอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 4
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

2.24+2.83
3.98+3.16
5.37+4.11

1.52+1.18
2.08+1.58
1.59+1.05

0.805 0.429
1.868 0.075
3.094 .009*

แผนภาพที่ 1
คาเฉลี่ยความสามารถดานการทรงตัวแบบอยูกับที่
10
0

5.37
2.24 3.98

1.52 2.08 1.59

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

กอนการทดลอง

หลังการทดลอง สัปดาหที่4

หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

ตารางที่ 2 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบความสามารถดานการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ จาก
แบบทดสอบ Dynamic Walking Balance Test (วินาที) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาหที่ 4 และหลังการทดลองสัปดาหที่ 8
รายการทดสอบ การทดสอบขณะยืนทรงตัวอยูขณะเคลื่อนที่
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
t
p
กอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 4
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

406

31.12+7.14
24.83+5.60
19.40+2.92

25.83+7.62
24.89+8.16
26.08+7.64

1.755 .093
-0.020 .985
-2.829 .013*
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แผนภาพที่ 2
คาเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถดานการทรงตัวขณะเคลื่อนที่
40

31.12

24.83

20
0

25.83 24.89 26.08

19.4

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง

กลุมควบคุม

หลังการทดลอง สัปดาหที่4

หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

ตารางที่ 3 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบดานความออนตัว (เซนติเมตร) จากแบบทดสอบ Sit and
Reach Test (การนั่งงอตัวไปขางหนา) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และ
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8
รายการทดสอบ

การนั่งงอตัวไปขางหนา

กอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 4
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

t

14.67+5.35
17.00+4.88
16.33+4.85

8.83+2.69
10.83+3.30
10.25+3.17

3.375 .003*
3.627 .001*
3.639 .001*

p

แผนภาพที่ 3

20
0

14.67

คาเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถดานความออนตัว
17 16.33
8.83 10.83 10.25

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง

กลุมควบคุม
หลังการทดลอง สัปดาหที่4

หลังการทดลองสัปดาหที่ 8
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ตารางที่ 4 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบดานความออนตัว (เซนติเมตร) จากแบบทดสอบ Back
Extension Test (การนอนคว่ําแอนหลัง) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และ
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8
รายการทดสอบ การนอนคว่ําแอนหลัง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
t
p
กอนการทดลอง
หลังการทดลองสัปดาหที่ 4
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

34.67+9.96
38.75+9.14
43.25+8.44

38.9+8.34
37.93+8.50
37.58+8.06

-1.149 .263
0.229 .821
1.684 .106

แผนภาพที่ 4

50
0

คาเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถดานความออนตัวของหลัง
38.9 37.93 37.58
34.67 38.75 43.25
กลุมทดลอง
กอนการทดลอง

หลังการทดลอง สัปดาหที่4

กลุมควบคุม
หลังการทดลองสัปดาหที่ 8

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากสมมติฐ านการวิจั ยที่ตั้ งไววา ผลของโปรแกรมการฝ กดว ยฟ ตบอลที่ มีตอ ความสามารถในการทรงตัว และ
ความออนตัวของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกิน หลังการทดลองมีความสามารถเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลอง กับกลุมควบคุม ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การฝกดวยโปรแกรมฟตบอลสามารถพัฒนาความสามารถดานการทรง
ตัวใหดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฝกดวยฟตบอลเปนกิจกรรมที่ชวยทําใหระบบภายในรางกายเกิดความสมดุลระบบกลามเนื้อมีการ
ทํางานไดประสานกันไดเปนอยางดี มีความสามารถในการควบคุมการทรงตัวในขณะที่รางกายอยูกับที่ ผลของการฝกทําให
ระบบตางๆ ภายในรางกายสามารถทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทกับระบบกลามเนื้อ ในขณะที่รางกายปฏิบัติงาน
เมื่อกลามเนื้อแข็งแรงขึ้นจึงทําใหรางกายเกิดการทรงตัวที่ดีเพิ่มขึ้น (Bemben et al., 2006) ผลของการฝกดวยฟตบอลเกิด
การตอบสนองของกลามเนื้อบริเวณลําตัวที่มีตอการเคลื่อนไหว ทําใหระบบกลามเนื้อแข็งแรงเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ดวยการใชลูกบอลมาฝกออกกําลังกายเพื่อชวยพัฒนาการทรงตัวของผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับกลามเนื้อลําตัวออนแรง ทําให
การทํางานของกลามเนื้อทองและกลามเนื้อ External Obliques สามารถเพิ่มการยืดเหยียดบริเวณสะโพกไดดีมากขึ้น สงผล
ตอความสามารถในการทรงตัวใหดีเพิ่มขึ้น (Weaver et al., 2011) การนั่งบนลูกบอลออกกําลังกายในทายืดเหยียดสะโพกทํา
ให ก า ร รั ก ษ า ผู ป ว ย ซึ่ ง มี ค ว า ม บ ก พ ร อ ง ใ น ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ก ล า ม เ นื้ อ ลํ า ตั ว แ ข็ งแ ร ง ขึ้ น แ ล ะ ก า ร ท ร ง ตั ว
ดีขึ้น (Lau et al., 2012)
แสดงใหเห็นวา ผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลมีผลตอความสามารถในการทรงตัวของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะ
น้ําหนักเกินดีขึ้น ภายหลังเวลาการฝก 8 สัปดาห การฝกดวยฟตบอลตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเนื้อในการทรงตัวและ
พยุงรางกายใหอยูในจุดที่สมดุลไมใหเกิดการหกลมได ขอมูลเชิงปริมาณสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งกลุมตัวอยางทุกคน
สามารถยืนทรงตัวในสถานการณตางๆ ไดดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญตอการฝกในแตละทาไดดีขึ้น
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ดานความออนตัว พบวา กลุมทดลองมีผลการทดสอบความออนตัวสูงกวา กลุมควบคุม อาจเปนเพราะการฝกดวย
ฟตบอลทําใหระบบกลามเนื้อเกิดการยืดเหยียดรางกายในทิศทางที่กวางขึ้น สงผลตอความออนตัวของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะ
น้ําหนักเกินมีความสามารถในดานความออนตัวที่ดีขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวแสดงวา ผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอล
ชวยทําใหระบบประสาทและระบบกลามเนื้อทํางานประสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษา
ของเลอรแมนและคณะ ที่ไดทําการศึกษาการใชลูก Swiss Ball or Fit Ball) ในการออกกําลังกายแบบ Trunk Tridging
Exercises ซึ่งมีผลในการเพิ่มการทํางานของกลามเนื้อบริเวณลําตัว ผลการศึกษาพบวา กลามเนื้อแข็งแรงขึ้นกลามเนื้อทํางาน
ไดมากขึ้นการฝกดวยสวิสบอลทําใหกลามเนื้อแข็งแรงเพิ่มขึ้นและเพิ่มความออนตัวเพิ่มขึ้น (Lehman et al., 2005) การฝกที่
มีการเพิ่มขึ้นของความแข็งแรงของกลามเนื้อทุกสวน จะสามารถเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของขอตอใหดียิ่งขึ้น (Marshall &
Murphy, 2005) นอกจากนั้นยังพบวา การฝกดวยฟตบอลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใชออกซิเจน เพื่อใชในการสราง
พลังงานของกลามเนื้อ เพื่อเพิ่มสัดสวนความแข็งแรงของกลามเนื้อ และความอดทนของกลามเนื้อไดเปนอยางดี (Badwal &
Singh, 2013)
สรุปผลจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผลของการฝกฟตบอลเปนกิจกรรมการออกกําลังกายที่ชวยพัฒนา
เสถียรภาพของกลามเนื้อแกนกลางลําตัวไดดีเพิ่ม ขึ้น รา งกายเกิดการยืดเหยี ยดและหดเกร็ งของกลามเนื้ อ สงผลทําให
ความออนตัว มีชวงของการเคลื่อนไหวทั้งในทางอตัว และทาคว่ําตัวแอนหลังขึ้น มีพัฒนาการที่ดีเพิ่มขึ้นภายหลังจากการฝก
8 สัปดาห
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
1. การออกกําลังกายดวยฟตบอล เปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยพัฒนาความสามารถดานการทรงตัวและความออนตัว
ของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกิน ที่มีอายุระหวาง 30-45 ป ใหมีความสามารถที่ดีเพิ่มขึ้น
2. แนวโนมของพัฒนาการความสามารถดานการทรงตัวและความออนตัวของกลุมตัวอยาง พบวา ไมมีความแตกตาง
ภายหลั ง การทดลองสั ป ดาห ที่ 4 แต มี ค ะแนนค า เฉลี่ ย ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด ภายหลั ง การทดลองสั ป ดาห ที่ 8
ดังนั้นแลวควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการฝกเพื่อที่จะเห็นผลการทดลองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการนําโปรแกรมการฝกดวยฟตบอล ไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางในกลุม อื่นๆ ที่ไมใชกลุมสตรีวัย
ทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกิน เชน ทดลอง กลุมวัยรุน กลุมผูสูงอายุ และศึกษาตัวแปรดานอื่นๆเปนตน
2. ควรศึกษาผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลที่มตี อองคประกอบในดานตางๆ นอกเหนือจากดานการทรงตัว
และความออนตัว
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การวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ
A Criticism of a Buddhist Monk’s Samaṇasāruppa
อัญชลี ปยปญญาวงศ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พระมหามงคลกานต (กลางพนม) ฐิตธมฺโม
คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สุปรียส กาญจนพิศศาล
ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะหสมณสารูปของพระสงฆโดยใชพื้นฐานของมโนทัศนเกี่ยวกับสมณะใน
พระพุทธศาสนา และ 2) เพื่อเสนอแนะหลักการเบื้องตนในการวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ จากการศึกษาพบวา สมณสารูป
หมายถึง ลัก ษณะที่เ กิดพรอ มความเปน สมณะ อั นประกอบด วยสองมิติ คือ ลัก ษณะของจิต (สมณสารู ปภายใน) และลัก ษณะที่
แสดงออกทางกายและวาจา (สมณสารูปภายนอก) โดยเกณฑที่ใชพิจารณาสมณสารูปภายใน คือ ระดับความสามารถของจิตที่สามารถ
ละสังโยชนได สวนการพิจ ารณาสมณสารูปภายนอกตองอาศัยบทบัญญัติแหงศีลและอภิสมาจารตางๆ เปนเกณฑ ประกอบกับการ
พิจารณาความสอดคลองกับเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนารวมดวย อยางไรก็ตาม บุคคลทั่วไปมักจะพิจารณาไดแคเพียงสมณ
สารูปภายนอกของพระสงฆเทานั้น ไมสามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของทานได จึงทําใหไมสามารถทราบไดวาพระสงฆรูปใดเปน
อริยสมณะ หรือเปนอริยสมณะระดับใด อีกทั้งบุคคลโดยทั่วไปมัก ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับศีลและธรรมเนีย มปฏิบัติตางๆ ของ
พระสงฆ ดวยเหตุนี้การวิพากษวิจารณจึงควรเปนไปอยางระมัดระวัง โดยตั้งอยูบนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) บุคคลควร
ตระหนักในขอบเขตความรูของตน 2) บุคคลควรมีเจตนาที่ดีในการวิพากษวิจารณ และ 3) บุคคลควรเลือกใชวิธีการวิพากษวิจารณที่
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

ในยุคปจจุบันกระแสการวิพากษวิจารณพระสงฆในสังคมไทยเปนไปอยางแพรหลายมากขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจเปน
เพราะการรับรูขาวสารในยุคโลกาภิวัตนดังที่เห็นกันอยูในขณะนี้มักเปนไปอยางรวดเร็ว และผูรับขาวสารก็มีหลากหลาย
ชองทางที่สามารถจะตอบโตตอกระแสขาวดังกลาวได ทั้งนี้ ไมวาขาวสารดังกลาวจะเปนจริงหรือเปนเท็จประการใดก็ตาม ผูรับ
ขาวสารจํานวนมากมักจะเชื่อโดยปราศจากการตรวจสอบ อีกทั้งยังเกิดความรูสึกเสื่อมศรัทธาในพระสงฆและสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาโดยรวมตามมา พุทธศาสนิกชนหลายคนอาจตัดสินใจไมไปทําบุญใสบาตรเหมือนแตกอน อันเปนเหตุใหขาด
โอกาสในการสรางบุญสรางกุศล และเปนเหตุใหศาสนสถานตางๆ ขาดกําลังหลักในการอุปถัมภค้ําจุนดานปจจัยสี่และการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ทางศาสนา ในขณะที่พุทธศาสนิกชนบางสวนอาจตัดสินใจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเพราะความรูสึก
ทางลบที่เกิดขึ้นจากขาวสารดังกลาว ดวยเหตุนี้ จึงจะเห็นไดวาแมจะมีเพียงพระสงฆไมกี่รูปเทานั้นที่กระทําผิดพระวินัยหรือ
กระทําสิ่งที่ไมถูกตองดีงาม แตผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นขยายเปนวงกวางทั้งตอตัวพระสงฆเอง พุทธศาสนิกชน และสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาตางๆ อีกดวย
อยางไรก็ตาม คําหนึ่งที่มักถูกใชในการวิพากษวิจารณพระสงฆก็คือ คําวา “สมณสารูป” ซึ่งถาพระสงฆรูปใดกระทํา
ผิดหรือกระทําในสิ่งที่ญาติโยมคิดวาไมถูกตองเหมาะสม ทานก็มักจะถูกวิจารณวาไมมีสมณสารูปหรือประพฤติตนไมสมกับ
สมณเพศ ดังนั้น คําวา “สมณสารูป” จึงถูกใชเสมือนเปนเกณฑตัดสินทางจริยธรรมอยางกวางๆ ที่ใชพิจารณาการกระทําของ
พระสงฆ โดยเฉพาะในแงของการแสดงออกทางกายและวาจาซึ่งผูคนสามารถสังเกตเห็นไดงาย ทั้งที่ มีผูวิจารณจํานวนไมนอย
ที่ไมเขาใจอยางชัดเจนวาสมณสารูปแทจริงแลวคืออะไร ขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติของพระสงฆมีอะไรบางที่นําไปสูการ
ตัดสินและวิพากษวิจารณพระสงฆ ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความกระจางเบื้องตนเกี่ยวกับคําวาสมณสารูป
และเกณฑการพิจารณาความมีสมณสารูปของพระสงฆ เพื่อนําไปสูการตอบคําถามที่วาการวิพากษวิจารณสมณสารูปของ
พระสงฆเปนสิ่งที่ควรทําหรือไม เพราะเหตุใด และถาเปนสิ่งที่ควรกระทํา ผูกระทําควรมีหลักพิจารณาเบื้องตนอยางไรบางจึง
จะทําใหการวิพากษวิจารณดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและสรางสรรค
มโนทัศนเกี่ยวกับสมณสารูป
จากการสืบคนพระไตรปฎก 1 พบวา พระพุทธเจามิไดทรงใชคําวา “สมณสารูป” ในพระสูตรตางๆ เลย แตพบ
หลักฐานวามีการใชคําดังกลาวโดยอรรถกถาจารยเพียงสี่แหงเทานั้น ไดแก ในอรรถกถาของพระวินัยปฎก มหาวิภังค ความวา
“หลายบทวา อุทุกฺขเล โกฏเฏตฺวา ปริภฺุชนฺติ ความวา ใครๆ ผูที่จะเปนกัปปยการกรับเอาขาวแดงแลงหนึ่งๆ นั้น ไปหุงตม
เปนขาวตมหรือขาวสวย ถวายแกพระเถระเหลานั้น ยอมไมมี. การหุงตมแมเองยอมไมเปนสมณสารูป ทั้งไมสมควร” 2 และใน
อรรถกถา ของพระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ ความวา “ในคําวา อธิมุจฺจิตา โหติ นี้มีนัยดังตอไปนี้ บุคคลคนหนึ่ง
กลาวถึงภิกษุผูมีสมณสารูปนั่นแหละวา “ภิกษุนี้ ไมมีสมณสารูป” ผูนั้นครั้นฟงคํานั้นแลว เชื่ออยางมั่นคง คือ เชื่อถึงที่สุด แม
ภิกษุผูชอบพอกันรูปอื่น กลาววา “ภิกษุนี้มีสมณสารูป” ก็ไมเชื่อฟงคําของภิกษุนั้นเลย” 3 นอกจากนี้ ยังพบการใชคําวาสมณ
สารูปในอรรถกถาตติยวรรค พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ซึ่งกลาวเชนเดียวกันกับในพรรณาโอกขิตตจักขุคาถา
พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ความวา “บทวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ เปนผูมีจักษุอันทอดลง คือมีจักษุทอดลงเบื้องต่ํา...
อธิบายวา ภิกษุยืนไมใหกระดูกหัวใจกระทบกับกระดูกคาง. ก็การที่ภิกษุเปนผูมีตาทอดลงอยางนี้ไมเปนสมณสารูป คือ ไมควร
แกสมณะ” 4
0

1

2

3

จากอรรถกถาขางตน 5 เมื่อพิจารณาจากเนื้อความที่ปรากฏในอรรถกถาแลว อาจจะทําใหเกิดความเขาใจเพียงวา
สมณสารูป คือ พฤติกรรมที่เหมาะสมของผูที่เปนนักบวชในพระพุทธศาสนา เชน ภิกษุไมควรหุงหาอาหารดวยตัวเอง เปนตน
4

1

พระไตรปฎกที่ใชในบทความนี้ หมายถึง พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปลชุด (เลม (ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 91 โดยรูปแบบการเขียนอางอิงนํามาจากคูมือ
การจัดพิมพรายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวอยางเชน วิ/1 (ไทย) .มหา.อ.5 .326/หมายถึง คัมภีรอรรถ
กถาของพระวินัยปฎก มหาวิภังค (ฉบับภาษาไทย)เลมที่ / 1ขอที่ 5326 หนาที่ / เปนตน
2
วิ (ไทย) .มหา.อ.1/5/326.
3
อภิ (ไทย) .ธา.อ.79/142/432.
4
ขุ (ไทย) .จู.อ.67/29/717 ,.ขุ (ไทย) .อป.อ.70/2/366.
5
จากสามอรรถกถาดังกลาว เมื่อตรวจสอบในอรรถกถาฉบับภาษาบาลี พบวา คําที่พระอรรถกถาจารยใช คือ สมณสารุปฺป, ปุคฺคโล สารุปฺปเยว ภิกฺขุ อสารุปฺโป,
และ สมณสารุปฺปา ตามลําดับ
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อยางไรก็ตาม การดวนสรุปวาสมณสารูปเกี่ยวของกับการแสดงออกภายนอกเทานั้นอาจเปนการขัดแยงกับมโนทัศนเกี่ยวกับ
สมณะที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในสมณสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตร ดังนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ 1 มีในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่ 2 มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 3 มีใน
ธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 4 มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นวางจากสมณะทั้ง 4 เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดย
ชอบอยางนี้เถิด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ 1 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน 3 เปนพระโสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา นี้สมณะที่ 1.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ 2 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน 3 และเพราะราคะ
โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้นแลวกระทําที่สุดทุกขได นี้สมณะที่ 2.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ 3 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน 5 สิ้นไป
เปนอุปปาติกะ (เปนพระอนาคามี) จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
นี้สมณะที่ 3.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทําใหแจงในเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู นี้สมณะที่ 4.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ 1 มีในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิ
อื่นวางจากสมณะทั้ง 4 เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด 6
จากขอความในสมณสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาสมณะที่แท คือ ผูสงบกิเลสไดอยางนอยสังโยชน 7สามขอแรก หรือ
พระอริ ย บุ ค คล 4 จํ า พวก คื อ พระโสดาบั น พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหั น ต ทั้ ง นี้ ปรากฏหลั ก ฐานใน
พระไตรปฎกวาพระพุทธเจาทรงมิไดใชคําวา “สมณะ” ในความหมายวาพระอริยบุคคลเทานั้น หากแตยังใชในความหมาย
ทั่วไปดวย คือ หมายถึง “นักบวช” 8 ดังปรากฏหลักฐานในวรรณาพรหมชาลสูตร ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ทีฑนิกาย สีล
ขันธวรรค ความวา “บทวา สมณพฺราหฺมณา ความวา ที่ชื่อวา สมณะ เพราะความเขาบวช ที่ชื่อวา พราหมณ โดยกําเนิด อีก
อยางหนึ่ง โลกสมมติ อยางนี้วา สมณะบาง พราหมณบาง” 9 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในพระพุทธศาสนามีการใชคําวา “สมณะ” ใน
สองความหมายซึ่งแตกตางกันอยางสิ้นเชิง นั่นคือ ความหมายโดยทั่วไป (นักบวช) และความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนา
(พระอริยบุคคล) ซึ่งในประเทศไทยมักใชในความหมายทั่วไปเชนเดียวกับชาวอินเดียในสมัยพุทธกาลที่มักเรียกนักบวชในลัทธิ
หรือศาสนาตางๆ วา “สมณะ” ตัวอยางเชน ชาวอินเดียมักเรียกพระพุทธเจาวา “สมณโคดม” ซึ่งหมายถึง นักบวชแหงตระกูล
โคตรมะ เปนตน
อยางไรก็ตาม ถึงแมนักบวชโดยทั่วไปจะไดชื่อวาเปนสมณะ แตก็มิใชวาผูที่ผานพิธีกรรมอุปสมบททุกทานจะเขาถึง
ความเปนสมณะไดเมื่อพิจารณาจากความหมายของคําวา “สมณะ”ที่พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดนิยามไวใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท ที่วา “สมณะ คือ “ผูสงบ” หมายถึง นักบวชทั่วไป แตในพระพุทธศาสนา ทานให
ความหมายจําเพาะ หมายถึง ผูระงับบาป ไดแก พระอริยบุคคล และผูปฏิบัติธรรมเพื่อระงับบาป ไดแก ผูปฏิบัติธรรมเพื่อเปน
พระอริยบุคคล” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551: 397) ซึ่งนิยามดังกลาวแสดงนัยสําคัญประการหนึ่งวา ถึงแม
สมณะโดยทั่วไปจะยังมิไดบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล แตควรเปนผูที่ขวนขวายในการบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อความหลุดพน
จากกิเลสจึงจะไดชื่อวาเปนสมณะ ดังนั้น ถาผูที่อุปสมบทเขามาเปนพระสงฆแลวแตมิไดเพียรพยายามปฏิบัติสมณธรรมเพื่อเผา
ผลาญกิเลสในใจของตน ยอมมิอาจเรียกตัวเองวาเปนสมณะในพระพุทธศาสนา ในทางกลับกัน ผูที่พยายามปฏิบัติภาวนาเพื่อ
กําจัดกิเลสแมไมไดเปนนักบวชก็สามารถเรียกไดวาเปนสมณะในความหมายดังกลาว ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวาการผานพิธีกรรม
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องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 35/241/596-597.
สังโยชน กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว มี 10 อยาง คือ
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องต่ํา 5 ไดแก 1. สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน 2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 3. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีล
พรต 4. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ 5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ
ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องสูง 5 ไดแก 6. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต 7. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม 8. มานะ ความถือวาตน
เปนนั่นเปนนี่ 9. อุทธัจจะ ความฟุงซาน 10. อวิชชา ความไมรูจริง ,(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)2553: 243-244 (
8
ในประเทศไทยมีคําที่ใชเรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาอยูหลายคํา เชน พระสงฆ พระภิกษุสงฆ พระคุณเจา ฯลฯ โดยใชเรียกทั้งนักบวชที่เปนสมมติสงฆและ
อริยสงฆ
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อุปสมบทไมใชเครื่องบงชี้ความเปนสมณะในพระพุทธศาสนา หากแตเปนการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพนเปนสําคัญ
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการวิเคราะหตอไป ผูเขียนขอใชคําวา “อริยสมณะ” แทนสมณะที่บรรลุธรรมเปนพระ
อริยบุคคลแลว และขอใชคําวา “สมมติสมณะ” แทนนักบวชโดยทั่วไปที่ยังมิไดเปนพระอริยบุคคล แตกําลังฝกฝนตนเอง
เพื่อใหเขาถึงความเปนพระอริยบุคคลหรือเปนอิสระจากกิเลสอยางเด็ดขาด
สําหรับคําวา “สมณสารูป” ทางสํานักงานราชบัณฑิตไดใหความหมายตามรากศัพทไววา “สมณสารูป ประกอบดวย
คําวา สมณะ กับ สารูป. สมณะ หมายถึง ผูสงบกาย วาจา ใจ หรือผูสงบกิเลสแลว ในที่นี้หมายถึง 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 จึงเปนที่นาสังเกตวานิยามดังกลาวครอบคลุมเฉพาะมิติการแสดงออกทางกาย
และวาจาเปนสําคัญ ทั้งที่สมณะหมายถึงผูที่สงบทั้งกาย วาจา และใจ (สงบกิเลส) ประกอบกัน
ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงวิเคราะหเพิ่มเติมจากรากศัพทของคําวา “สารูป” ทําใหพบวา “สารูป” มาจากคําวา “สรูป”
(อานวา สะ-รู-ปง) อันประกอบดวยคําวา “ส” (สะ แปลวา พรอม) กับ “รูป” (รู-ปง แปลวา รูป) ดังนั้น คําวา “สมณสารูป”
จึงหมายถึง “รูปที่เกิดพรอมความเปนสมณะ” ทั้งนี้ คําวา “รูป” ในภาษาไทยมักหมายถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นไดเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อปองกันความเขาใจผิดในการวิเคราะหในขั้นตอนตอๆ ไป ผูเขียนจึงขอใชคําวา “ลักษณะ” แทนเพื่อสื่อถึงสิ่งตางๆ
ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมเนื่องจากในคัมภีรทางพระพุทธศาสนามักมีการใชคําวา “รูป” ไมเพียงแตสื่อถึงสิ่งที่เปน
รูปธรรมเทานั้น หากแตใชเพื่อสื่อถึงสิ่งที่เปนนามธรรมอีกดวย ตัวอยางเชน อุปาทายรูป และมหาภูตรูป เปนตน ซึ่งนิยาม
ดังกลาวนี้ยั งสอดคลอ งกับบทสัมภาษณพระครูภาวนาวิ สุทธิคุณ (ชั ชวาล ชิน สโภ) พระกัมมัฏฐานาจริยะแห งศูนยกลาง
การศึกษาวิปสสนาธุระพุทธวิหาร ที่กลาววา “สมณสารูป คือ ลักษณะที่เกิดขึ้นพรอมความเปนสมณะ” (พระครูภาวนาวิสุทธิ
คุณ, 2559) ซึ่งสมณสารูปในความหมายนี้จะครอบคลุมการพิจารณาพระสงฆทั้งมิติทางกาย วาจา และใจ นอกจากนี้ คําวา
“สารูป” ที่นิยามโดย ทองยอย แสงสินชัย ผูเชี่ยวชาญดานภาษาบาลียังสอดคลองกับนิยามดังกลาวของพระครูภาวนาวิสุทธิ
คุณอีกดวย กลาวคือ “สารูป หรือ สารุปฺป” แปลตามศัพทวา “รูปของตน” หมายความวา ตนอยูในฐานะไหน และมาตรฐาน
หรือ “รูป” ของฐานะนั้นมีแคไหน ก็ดํารงรูปเชนนั้นไวไดสมฐานะ นี่คือ มีสารูป คือ มีรูปของตน “สารูป หรือ สารุปฺป” ถาเปน
คํานาม หมายถึงความเสมอกัน (equal state คือ มาตรฐานอยูแคไหน ก็ปรับปรุงพัฒนาตนใหดีขึ้นไปเสมอกับมาตรฐานนั้น)
(ทองยอย แสงสินชัย, 2558) ดังนั้น การที่พระสงฆรูปหนึ่งๆ จะถูกพิจารณาวาเปนผูมีสมณสารูปก็ตองเปนผูที่มีลักษณะตาม
เกณฑตางๆ ของสมณะในแตละประเภทดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป
เกณฑการพิจารณาสมณสารูปของพระสงฆ
จากมโนทัศนเกี่ยวกับสมณสารูปที่กลาวขางตน จะเห็นชัดเจนขึ้นวาการเปนสมณะในพระพุทธศาสนามิไดเปนผูสงบ
เพียงการแสดงออกทางกายและวาจาเทานั้น หากแตสําคัญที่การสงบใจหรือสงบกิเลสดวย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา สมณสารูป
จึงนาจะมีสองระดับ กลาวคือ 1) สมณสารูปภายนอก ซึ่งพิจารณาจากการแสดงออกทางกายและวาจา และ 2) สมณสารูป
ภายใน ซึ่งพิจารณาจากระดับของจิตที่สามารถละกิเลสหรือสังโยชนไดเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม สมณะที่แทควรมีทั้งความสงบ
กาย วาจา และใจ หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา เปนผูที่ถึงพรอมดวยความมีสมณสารูปภายนอกและภายใน นั่นเอง
สําหรับเกณฑที่ใชพิจารณาวาบุคคลใดเปนอริยสมณะในระดับใดนั้น พระพุทธเจาไดทรงตรัสไวในปาสาทิกสูตร ใน
คัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา
ดูกอนอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเปนพระโสดาบัน มีอันไมตองตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีอันจะ
ทรงตรัสรูในภายหนาเพราะสังโยชนสามสิ้นไป ขอนี้เปนผลประการที่ 1 เปนอานิสงสประการที่ 1 ดูกอน
อาวุโส ขออื่นยังมีอีก ภิกษุจะเปนพระสกทาคามี มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวจะทําที่สุดแหงทุกข
เพราะสังโยชนสามสิ้นไป และเพราะความที่ราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง ขอนี้เปนผลประการที่ 2 เปน
อานิส งสประการที่ 2 ดูกอนอาวุ โส ข ออื่นยั งมีอีก ภิกษุ จะเป นอุป ปาติก ะ (เปนพระอนาคามี) ผูจ ะ
ปรินิพพานในภพนั้น เปนผูไมตองกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบื้องต่ําทั้งหาสิ้นไป ขอ
นี้เปนผลประการที่ 3 เปนอานิสงสประการที่ 3 ดูกอนอาวุโส ขออื่นยังมีอีก ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
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ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ขอนี้เปนผลประการที่ 4 เปนอานิสงสประการที่ 4 10
จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาสมณสารูปภายในหรือลักษณะที่เกิดพรอมความเปนอริยสมณะในระดับพระ
โสดาบันก็คือ ความเปนอิสระของจิตจากกิเลสหรือสังโยชนสามขอแรกได สําหรับลักษณะที่เกิดพรอมความเปนอริยสมณะใน
ระดับพระสกทาคามี คือ ความเปนอิสระของจิตจากสังโยชนสามขอแรก ประกอบกับการละสังโยชนขอที่สี่และหาใหเบาบางลง
ในขณะที่ลกั ษณะที่เกิดพรอมความเปนอริยสมณะในระดับพระอนาคามี คือ ความเปนอิสระของจิตจากสังโยชนหาขอแรกได
และสําหรับสมณสารูปภายในหรือลักษณะที่เกิดพรอมความเปนอริยสมณะในระดับพระอรหันต คือ ความเปนอิสระของจิตจาก
กิเลสหรือสังโยชนทั้งสิบขอไดอยางหมดจด นั่นเอง
9

สําหรับเกณฑการพิจารณาสมณสารูปของสมมติสมณะนั้น นอกจากพิจารณาที่ความขวนขวายในการบําเพ็ญเพียร
ทางจิตเพื่อบรรลุธรรมเปนอริยสมณะแลว ยังมีเกณฑพิจารณาสมณสารูปภายนอกอื่นๆ รวมดวย อันไดแก สามัญศีลหรือปาฏิ
โมกขสังวรศีล 227 ขอ อินทรียสังวรศีล อาชีวะปาริสุทธิศีล ปจจยสันนิสิตศีล จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดจนมารยาท
หรือธรรมเนียมปฏิ บัติอันดีง ามของพระสงฆที่เ รียกวาอภิสมาจาริ กาสิกขา ซึ่งจะเห็นไดวาข อปฏิบัติเ หลานี้จะเนนที่การ
แสดงออกทางกายและวาจาของพระสงฆเปนสําคัญ และเปนสิ่งที่ถูกผูคนในสังคมวิพากษวิจารณกันอยางแพรหลาย ดังนั้น
พระสงฆทุกรูปจําเปนตองศึกษาและปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ ไมเฉพาะแตสมมติสมณะเทานั้น พระเสขะ (พระผูยังตอง
ศึกษา) ทุกกลุม อันไดแก อริยสมณะสามระดับแรกก็พึงศึกษาและปฏิบัติเชนเดียวกันเพราะจิตยังคงมีกิเลสหลงเหลืออยูจึงถือ
เปนผูที่ยังตองศึกษาอยู ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในคารวสูตร ในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ไมมีความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรย
จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจารกวัตรใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ
อภิสมาจารกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่
ภิกษุไมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลขันธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได
ขอที่ภิกษุไมรักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุ
ไมเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได... ฯ 11
จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาแมอภิสมาจารจะดูเหมือนเปนเรื่องเล็กนอยแตมีผลตอการพัฒนาพระเสขะ
ทั้งหลายใหถึงพรอมดวยไตรสิกขา ซึ่งมีนัยวาพระอเสขะ (พระผูไมตองศึกษา) หรือพระอรหันตผูถึงพรอมดวยไตรสิกขาแลว มี
ปญญาอันบริสุทธิ์แลว อภิสมาจารดังกลาวจึงมิใชเกณฑที่พึงนํามาใชตัดสินการกระทําของทาน หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา
พระสงฆที่บุคคลจะวิพากษวิจารณเกี่ยวกับสมณสารูปภายนอกไดก็คือพระเสขะทั้งหลาย นั่นเอง
10

อยางไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตนอยางที่เปนอยูในปจจุบัน การดําเนินชีวิตของพระสงฆอาจมีความแตกตางไปจากสมัย
พุทธกาลมาก และการกระทําหลายอยางของทานอาจตัดสินไดยากวาควรหรือไมควรเพราะไมมีในบทบัญญัติแหงศีลและ
อภิสมาจารโดยตรง เชน การที่พระสงฆรวมมือกับนักธุรกิจในการฟอกเงิน เปนตน ดังนั้น จึงควรพิจารณาที่ความสอดคลองกับ
เปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนารวมดวย เนื่องจากพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทตางๆ เพื่อเปนกรอบแหงการประพฤติ
พรหมจรรยอันเปนไปเพื่อความพนทุกขเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากอํานาจประโยชน 10 ประการของการบัญญัติสิกขาบท 12
ทั้งนี้ จากการศึกษาพระวินัยปฎก ผูเขียนสังเกตเห็นวากอนมีการบัญญัติสิกขาบทใดๆ พระองคจะทรงตรัสวา “ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย” 13 ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวาพระองคใชคุณธรรมตางๆ
11

1 2

10

ที278/116/15 (ไทย) .ปา.-.279
องฺ30/22/36 (ไทย) .ปฺจก.-.31
12
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน 10 ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ 1 เพื่อความ
สําราญแหงสงฆ 1 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก 1 เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนทีร่ ัก 1 เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน 1 เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิด
ในอนาคต 1 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส 1 เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว 1 เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม 1 เพื่อถือตามพระ
วินัย 1 )วิ(ไทย) .มหา. 1/20/393 (.
13
วิ (ไทย) .มหา.1/20/393.
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เหลานี้เปนเสมือนเกณฑยอยๆ ในการพิจารณาวาสิ่งใดที่พระสงฆพึงกระทําหรือไมพึงกระทํา ถาการกระทําใดเปนคุณ (นา
สรรเสริญ) ก็พึงกระทํา แตการกระทําใดที่เปนโทษ (นาติเตียน) ก็ไมพึงกระทํา ตัวอยางเชน กรณีพระสุทินนเสพเมถุนธรรม
พระพุทธเจาทรงติเตียน ความวา “ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความกระหายในกาม
... เราบอกไวเปนอเนกปริยาย มิใชหรือ” 14 ซึ่งจะเห็นไดวาการเสพเมถุนธรรมเปนสิ่งตองหามสําหรับพระสงฆเพราะแสดงถึง
การไมพยายามกําจัดกาม (กิเลส) หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ กรณีของพระฉัพพัคคียซึ่งที่ขอใหชางไหมชวยตมตัวไหมเผื่อตนดวย
เพราะตนปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึงกลาวติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบทที่วา “อนึ่ง ภิกษุใด
ใหทําสันถัตเจือดวยไหม เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย” 15 ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระฉัพพัคคียไมสันโดษ 16เพราะไมพอใจในสันถัต
ธรรมดาๆ ที่ตนมีอยู เปนตน
13
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1 5

โดยสรุป การพิจารณาสมณสารูปภายนอกของพระเสขะทั้งหลายในยุคปจจุบันนั้น นอกจากจะใชบทบัญญัติแหงศีล
และอภิสมาจารตางๆ เปนเกณฑแลว ยังอาจตองใชความสอดคลองกับเปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาอันมีเกณฑยอยๆ
ดังกลาวรวมดวย เชน การพิจารณาเรื่องที่พระสงฆรวมมือกับนักธุรกิจในการฟอกเงิน ซึ่งอาจไมมีสิกขาบทขอใดกลาวถึงเรื่อง
การฟอกเงินโดยตรง แตอาจเขาขายความมักมากในลาภสักการะที่ไดรับจากการรวมมือดังกลาว และอาจเขาขายความคลุกคลี
กันระหวางพระสงฆและฆราวาสอันเปนโทษรวมดวย เนื่องจากเปนการรวมมือกันกระทําผิดกฎหมายบานเมือง เปนตน
การวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ
โดยทั่วไปมักเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา คําวา “วิพากษวิจารณ” หมายถึง วิจารณ หรือติชม (พจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิต พ.ศ. 2554) ซึ่ งเป นเสรีภาพขั้น พื้นฐานประการหนึ่งที่ บุคคลสามารถกระทําไดภายใต ขอบเขตบางประการ เช น
กฎหมาย และศีลธรรม แตสําหรับการวิพากษวิจารณพระสงฆนั้นอาจมีรายละเอียดที่ตองระมัดระวังมากกวาบุคคลโดยทั่วไป
บาง ซึ่งผูเขียนจะนําเสนอตอไป เพื่อนําไปสูความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นวาการวิพากษวิจารณพระสงฆเปนสิ่งที่ควรกระทําหรือไม
อยางไร
จากเกณฑการพิจารณาสมณสารูปขางตน อาจเห็นไดชัดเจนในกรณีของพระอรหันตที่อาจอยูนอกเหนือการใชเกณฑ
ตางๆ มาตัดสินการแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของทาน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของพระไพศาล วิสาโล ที่ไดใหสัมภาษณ
ตอนหนึ่งวา
สมณที่แท กิริยาอาการอาจไมตรงกับสมณสารูปที่กําหนดไว หรือที่คนเขาใจไวก็ได เชน พระปรันทะ วัด
ฉาย ทานเปนพระอรหันต แตพูดจาไมสุภาพเรียบรอย... เพราะฉะนั้น สมณสารูปก็ไมไดเปนเครื่องวัด
คุณธรรมภายใน แตก็ควรนํามาเปนหลักเปนกรอบเอาไว เพราะถาเราพยายามดูแลกายวาจาใหดีตาม
หลักสมณสารูป ก็จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงภายใน... ถาไปโกหกชาวบาน หลอกขายชาวบาน เมา ตอยตี ก็
คือเกินขอบเขต พระอรหันตที่สมณสารูปไมงามก็มีเสนที่ทานไมทํา สวนหนึ่งตองดู อยางกิริยาบางอยาง
คือ มันชัดวาไมใช ไมเหมาะสมกับการเปนพระ แตบางอยางอาจจะแคดูไมเรียบรอย เชน หมจีวรไม
เรียบรอย ก็ถือวายังไมหลุดกรอบ ก็อยาเพิ่งดวนตัดสิน เชน หลวงปูเจี๊ยะ ทานไปบิณฑบาต บางทีทาน
ผานราน ทานก็กลาววา “เฮย เอากาแฟมาหนอยซิ”... พระแบบนี้มีเยอะ ที่สมณสารูปไมคอยงาม แต
ขางในใจงามมาก จึงอยาเพิ่งดวนตัดสินใจ ดูไปนานๆ เพราะมีศัพทคําวา “ปาปมุต” 17 แปลวา ไมถือเปน
บาป คือ ยกเอาไว ไมถือสา บางทีพระที่ดูเรียบรอย พูดจาไพเราะ เรียกโยมวา “คุณโยม” กิริยาอาการ
สุภาพ แตอาจจะจิตใจไมงามก็ได มีพระสรางภาพเยอะ หลอกไถชาวบาน (พระไพศาล วิสาโล, 2559)
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จากตัวอยางที่พระไพศาล วิสาโล กลาวถึงขางตน ทําใหเห็นวาพระอรหันตบางรูปแมทานจะสมบูรณดวยสมณสารูป
ภายในแลว แตอาจมีบางที่อาจแสดงออกไมคอยเรียบรอย ในทางตรงกันขาม พระสงฆบางรูปอาจมีสมณสารูปภายนอก
เรียบรอยดี แตยังมิไดบรรลุธรรมในระดับใดเลย จึงอาจกลาวไดวาสมณสารูปภายในและสมณสารูปภายนอกนั้นอาจไม
จําเปนตองสอดคลองกันเสมอไป ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็เชนเดียวกัน มีพระสงฆบางรูปที่แมจะบรรลุอรหัตผลแลว แตยังคงมี
กิริยาทาทางที่ไมคอยสํารวม ตัวอยางเชน กรณีของพระสารีบุตรซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาทานเปนพระอรหันตที่มีกิริยาทาทางไม
คอยเรียบรอยจนชาวบานและพระสงฆดวยกันตางพากันตําหนิ แตพระพุทธเจามิไดทรงตําหนิทานแตอยางใด ซึ่งอาจแสดงนัย
วาในพระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญกับ การพัฒ นาสมณสารูปภายในมากกวาสมณสารู ปภายนอก ซึ่งสอดคลอ งกับสิ่ง ที่
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 รูปเหลานี้บางหรือ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร เรา
ไมติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ 500 รูปแมเหลานี้ สารีบุตร เพราะบรรดา
ภิกษุ 500 รูปเหลานั้น ภิกษุ 10 รูป เปนผูไดวิชชา 3 อีก 60 รูป เปนผูไดอภิญญา 6 อีก 60 รูป เปนผูได
อุภโตภาควิมุตติ สวนที่ยังเหลือเปนผูไดปญญาวิมุตติ. 18
จากพระสูตรขางตน นอกจากจะแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับสมณสารูปภายในมากกวาสมณ
สารูปภายนอกแลว ยังแสดงนัยอีกวา พระสงฆที่เปนพระอรหันตแลวยอมเปนผูรูผิดชอบชั่วดีวาสิ่งใดควรทําหรือสิ่งใดไมควรทํา
ในกาลเทศะตางๆ ดังตัวอยางที่พระไพศาล วิสาโล ไดยกมา คือ กรณีของหลวงปูเจี๊ยะ ซึ่งถาทานเปนพระอรหันตจริง ทานยอม
รูวาจะพูดประโยคที่วา “เฮย เอากาแฟมาหนอยซิ” กับใคร ในสถานการณใด ซึ่งผูเขียนเชื่อวาทานเลือกที่จะพูดเชนนี้กับ
เจาของรานกาแฟที่เคารพนับถือทานและไมถือสาทานเทานั้น เพราะถาทานพูดเชนนี้กับบางคนที่ถือสาทาน ทานอาจจะถูกเขา
เหลานั้นตําหนิติเตียนได และผูที่ตําหนิทานก็ยอมตองมีบาปใหญติดตัวเพราะคิดไมดีและพูดจาไมดีกับพระอรหันต ซึ่งธรรมดา
ของพระอรหันตยอมเปยมดวยความเมตตากรุณา ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่ทานจะกระทําตนอันเปนเหตุใหผูอื่นตองมีบาป
เพิ่มขึ้นอยางแนนอน อีกทั้ง จากการสืบคนจากพระไตรปฎกและอรรถกถาแปลทั้ง 91 เลม ยังไมพบวามีกรณีใดที่พระอรหันต
กระทําผิดพระวินัยรายแรง หรือถูกพระพุทธเจาตําหนิดวยเรื่องใดๆ เลย แมกระทั่งกรณีของพระฉันนะ และพระโคธิกะ
ที่นักปรัชญาหลายทานเขาใจวาเปนพระอรหันตที่ฆาตัวตายนั้น เมื่อศึกษาอยางละเอียดจากพระไตรปฎกแลว พบวา พวกทาน
กระทํ า การปลิ ด ชี พ ตนเองตอนยั ง ไม ไ ด เ ป น พระอรหั น ต แต บ รรลุ อ รหั ต ตผลภายหลั ง การลงมื อ ปาดคอตนเองแล ว ซึ่ ง
พระพุทธเจาทรงรับรองการเขาสูนิพพานของพระภิกษุท้ังสองรูปนี้ และไมทรงตําหนิใดๆ ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาไมมีพระ
อรหันตรูปใดฆาตัวตาย ซึ่งตัวอยางเหลานี้สอดคลองกับคํากลาวของพระไพศาล วิสาโล ที่วา “แตบางอยางอาจจะแคดูไม
เรียบรอย เชน หมจีวรไมเรียบรอย ก็ถือวายังไมหลุดกรอบ” อันแสดงใหเห็นวา ถาพระอรหันตจะมีอภิสมาจารกวัตรที่ไมคอย
เรียบรอยบาง แตก็คงไมถึงกับหลุดกรอบแหงศีลตางๆ ดังกลาวแลวขางตนอยางแนนอน
นอกจากนี้ ในกรณีของพระสารีบุตรขางตนยังสนับสนุนแนวคิดที่วา สมณสารูปภายนอกไมควรนํามาใชในการ
ประเมินพระอเสขะผูปราศจากกิเลสแลวอยางพระอรหันต แตควรเปนเกณฑท่ีใชประเมินเฉพาะพระเสขะเทานั้น อันไดแก
พระสงฆโดยทั่วไป และพระอริยบุคคลสามระดับแรกที่ยังไมบรรลุอรหัตผล เพราะการกระทําของพวกทานเหลานั้นยังเนื่อง
ดวยกิเลสจึงสามารถกอกรรมตางๆ ได อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การยืนยันวาพระสงฆรูปใดบรรลุอรหันตแลวดูเหมือนเปน
เรื่องที่กระทําไดยากหรือเปนไปไมไดเลยในยุคปจจุบันซึ่งไมมีพระพุทธเจาทรงเปนผูร บั รอง จึงแตกตางจากในสมัยพุทธกาลที่ยัง
มีพระพุทธเจาทรงเปนผูยืนยันไดวาพระสงฆรูปใดบรรลุธรรมหรือจะบรรลุธรรมเปนพระอรหันตหรือพระอริยบุคคลในระดับ
ตางๆ ดังปรากฏในสัมปสาทนียสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา
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ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝาย
วิมุตติญาณของบุคคลอื่น คือ 1. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้จักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะทรงตรัสรูในเบื้อง
หนา เพราะสังโยชน 3 สิ้นไป. 2. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลว จักทําที่สุดแหงทุกข
เพราะสังโยชน 3 สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง. 3. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบ
บุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้จักเปนพระอนาคามี ผูอุปปาติกะปรินิพพาน
ในภพที่เกิดนั้น ไมตองกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา 5 สิ้นไป. 4. พระผูมีพระภาคยอมทรง
ทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้จักไดบรรลุเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ขาแต
พระองคผูเจริญ นี่เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายวิมุติญาณของบุคคลอื่นฯ 19
จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงทราบลวงหนาวาบุคคลใดหรือภิกษุรูปใดจะเปนพระอริยบุคคล
ในระดับใด ถือเปนคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธเจา แตการจะบอกไดวาบุคคลใดเปนพระอริยบุคคลระดับใดนั้นมิไดมี
เพียงแตพระพุทธเจาเทานั้น เนื่องจากพระอริยบุคคลที่มีระดับจิตสูงกวายอมทราบวาบุคคลใดเปนพระอริยบุคคลที่มีระดับจิต
ต่ํากวาตนได ดังปรากฏในสัมปสาทนียสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา
ในบรรดาชนเหลา นั้น ปุ ถุช นที่ ไดเ จโตปริย ญาณ ยอ มรู จิต ของปุ ถุชนเท านั้ น หารูจิ ตของพระอริย ะ
ทั้งหลายไดไม. แมในพระอริยะทั้งหลาย พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในมรรคเองต่ํา ยอมไมรูจิตของพระ
อริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้องสูงได. สวนพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้องสูง ยอมรูจิตของพระ
อริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้องต่ําได. 20
จากอรรถกถาขางตน จะเห็นไดวาพระอริยบุคคลที่มีระดับจิตสูงกวายอมรูระดับจิตของพระอริยบุคคลที่มีระดับต่ํา
กวาตนได ในขณะที่พระอริยบุคคลที่มีระดับจิตต่ํากวาไมสามารถลวงรูระดับจิตของพระอริยบุคคลที่มีระดับสูงกวาตนได เชน
พระอรหันต ยอมรูวาบุคคลใดเปนพระอนาคามี พระสกิทาคามี และพระโสดาบัน ในขณะที่พระอริยบุคคลสามระดับแรก
ไมสามารถรูไดวาพระรูปใดบรรลุพระอรหันตแลว เปนตน ตัวอยางเชน ในสมัยพุทธกาลมีพระอนาคามีรูปหนึ่ง นามวาพระ
อนุเถระ ซึ่งภายหลังจากมรณภาพแลวไดไปเกิดในสวรรคชั้นสุทธาวาส ครั้งเมื่อทานตรวจดูเพื่อนๆ ที่ยังคงเวียนวายตายเกิดใน
โลกมนุษยจึงพบวา เพื่อนคนหนึ่งของทานนามวาพาหิยะกําลังเขาใจตนเองผิดวาไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตแลว ทานจึงได
ลงมาแนะนําวา “ทานไมใชเปนพระอรหันต ยังปฏิบัติไมถึงพระอรหัตตมรรค จงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมเสีย”
จากนั้นพาหิยะก็ไดปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว แลวบรรลุอรหัตตผลในที่สุด 21
สําหรับบุคคลโดยทั่วไปที่มิใชพระอริยบุคคล ถึงแมจะไดเจโตปริ ยญาณ ก็ไม อาจยืนยัน ไดวาบุคคลใดเปนพระ
อริยบุคคลระดับใด ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลธรรมดาไมสามารถแยกไดวาพระสงฆรูปหนึ่งๆ เปนอริยสมณะหรือสมมติสมณะ
จึงควรตระหนักในขอจํากัดของตนกอนกระทําการวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ เพราะการวิจารณโดยไมทราบกอน
วาทานเปนพระอรหันตหรือไม อาจเสี่ยงตอการทําบาปหนักได ดังตัวอยางที่ปรากฏในพระทุติยโกกาลิกสูตร ในคัมภีรพระ
สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อันมีใจความวา มีภิกษุรูปหนึ่งนามวาพระโกกาลิกภิกษุซึ่งไดกลาวใหรายพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะวาเปนผูมีความปรารถนาลามก ตกอยูในอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก แตพระพุทธเจาไดทรง
กลาวตักเตือนพระโกกาลิกภิกษุถึงสามครั้งวา “โกกาลิก เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก เธอจง
ทําจิตใจใหเลื่อมใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก” หลังจาก
นั้นไมนานพระโกกาลิกภิกษุก็เกิดอาพาธหนักและมรณภาพในที่สุด แลวไดไปเกิดในปทุมนรก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอเวจี
มหานรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 22
จากตัวอยางของพระโกกาลิกภิกษุขางตน แสดงใหเห็นวาการพูดจากลาวหาหรือมีจิตคิดรายตอพระอรหันตถือไดวา
เปนกรรมหนักรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจนําไปสูนรกภูมิได ดังที่ชาวพุทธโดยทั่วไปทราบกันดีอยูแลววายิ่งคิดหรือทําสิ่งที่ไมดีตอ
18
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20
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พระสงฆผปู ฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระอริยบุคคลทั้งหลาย กรรมที่เกิดขึ้นนั้นยอมใหผลที่รายแรงกวาการคิดและกระทําสิ่งไมดี
ตอผูที่มีจิตใจดีงามนอยกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบุคคลที่ถูกวิพากษวิจารณในทางเสียหายเปนพระพุทธเจา แมการกระทํา
นั้นๆ จะดูเหมือนเปนความผิดเพียงเล็กนอยแตอาจสงผลใหไปเกิดในนรกขุมที่ลึกที่สุดได ดังเชนกรณีของนางจิญจมาณวิกา
ซึ่งเปนบุคคลหนึง่ ในหาบุคคลที่ถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาล เนื่องจากนางไดกลาวหาพระพุทธเจาวาเปนผูที่ทําใหนางตั้งครรภ
แลวไมรับผิดชอบ เปนเหตุใหผูคนที่ทราบขาวตางพากันเสื่อมศรัทธาในพระองค แตวันหนึ่งความจริงก็ปรากฏวานางมิได
ตั้งครรภจริง นางจึงถูกธรณีสูบและตองไปเกิดในอเวจีมหานรกในที่สุด 23
ในกรณีของนางจิญจมาณวิกานั้น จะสังเกตไดวาการกระทําผิดของนางมิใชหนึ่งในกรณีของอนันตริยกรรมแตอยางใด
อีกทั้งถาพิจารณาเฉพาะตัวการกระทําแลวจะดูเหมือนวานางเพียงแคพูดจาอันเปนเท็จเพื่อทําลายชื่อเสียงของพระพุทธเจา
เทานั้น ซึ่งดูเหมือนเปนการกระทําผิดเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับกรณีของพระเทวทัตที่ถูกธรณีสูบเพราะพยายามปลงพระชนม
พระพุทธเจาและทําใหพระสงฆแตกแยกกัน 24 หรือกรณีของนันทมานพที่กระทําการขมขืนพระอรหันตอุบลวรรณาเถรี 25
แตเนื่องจากบุคคลที่นางจิญจมาณวิกาพูดจาใหรายในกรณีนี้เปนพระอริยบุคคลชั้นสูงจึงเปนเหตุใหนางตองไดรับผลกรรม
ขั้นรุนแรงดังกลาว นอกจากนี้ ผูเขียนยังเห็นวาเมื่อพิจารณาใหลึกซึ้งขึ้นแลว การกระทําของนางจิญจมาณวิกานาจะจัดเปน
กรรมหนักได เพราะผลอันเกิดจากการทําใหพระพุทธเจาเสื่อมเสียชื่อเสียงดังกลาว อาจนํามาซึ่งวิกฤตศรัทธาของผูคนจํานวน
มาก จนเปนเหตุใหพวกเขาสูญเสียโอกาสในการฟงธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อความพนทุกขตามแนวทางของพระพุทธองค
อีกทั้งถามีบุคคลใดที่หลงเชื่อสิ่งที่นางจิญจมาณวิกากลาว แลวเกิดการวิพากษวิจารณพระพุทธเจาอยางแพรหลาย บุคคล
เหลานั้นก็คงตองพลอยมีบาปโทษเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได นั่นเอง
อยางไรก็ตาม ตัวอยางตางๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น มิไดนําไปสูขอสรุปวาประชาชนทั้งหลายไมควรวิพากษวิจารณ
สมณสารูปของพระสงฆเลย หรือควรเอาหูไปนาเอาตาไปไรเมื่อพบเห็นพระสงฆกระทําผิดอยางหนึ่งอยางใด เพราะเกรงวาจะ
เสี่ยงตอการทําบาปเนื่องจากตนไมสามารถทราบไดวาพระสงฆรูปนั้นๆ บรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลหรือไม อันที่จริงแลว
ผูเขียนยกตัวอยางเหลานั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนวิพากษวิจารณพระสงฆดวยความระมัดระวัง และ
เปนไปในทางสรางสรรค มิใชทําลาย อีกทั้งตัวอยางขางตนอาจเปนประโยชนในดานการสรางความตระหนักรูในตนเองของผูที่
จะวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆวาตนกระทําไปดวยเจตนาเปนบุญหรือเปนบาป ถามีเจตนาเปนบุญ คือ มีความ
เมตตากรุณาหรือปรารถนาดีตอพระสงฆรูปนั้น ก็อาจกลาวตักเตือนทานดวยความสุภาพ หรือรายงานขอเท็จจริงใหพระผูใหญ
หรือหนวยงานกํากับดูแลพระสงฆทราบเพื่อนําไปสูขั้นตอนการวินิจฉัยตรวจสอบ และดําเนินการลงโทษกันตอไป แตถากระทํา
ดวยเจตนาเปนบาป อยางเชน การดุดาวากลาวดวยความโกรธเกลียด หรือมีอคติตางๆ โดยมักมาคูกับการใชถอยคําอันหยาบ
คาย และการเผยแพรลงสื่อสังคมตางๆ เพื่อใหเกิดความเสื่อมเสียอยางที่เห็นกันอยูในยุคปจจุบัน ซึ่งแสดงถึงการกระทําอัน
เนื่องดวยอํานาจของกิเลสเปนสําคัญ อาจเปนเหตุใหผูวิจารณมีบาปติดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผลของการกระทําดังกลาว
มิไดนํามาซึ่งผลเสียตอพระสงฆรูปดังกลาวเทานั้น หากแตยังนํามาซึ่งวิกฤตศรัทธาของศาสนิกชนที่มีตอพระพุทธศาสนา
โดยรวมดวย ดังนั้น การสอดสองดูแลซึ่งกันและกันของพระสงฆและศาสนิกชนจึงควรมีตอไป แตอาจตองปรับวิธีการใหเปนไป
อยางระมัดระวังและสรางสรรคมากยิ่งขึ้น นั่นเอง
นอกจากนี้ การวิพากษวิจารณอยางระมัดระวังมิไดมีเพียงระหวางพระสงฆกับฆราวาสเทานั้น หากแตระหวาง
พระสงฆดวยกันเองก็ควรเปนไปอยางสรางสรรคเชนเดียวกัน มิฉะนั้นอาจพบจุดจบแบบกรณีของพระโกกาลิกภิกษุขางตน
เพราะพระสงฆโดยทั่วไปก็ยังไมใชพระอริยบุคคล อีกทั้งยังไมไดเจโตปริยญาณจนสามารถหยั่งรูระดับจิตของพระสงฆรูปอื่นได
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงตอการทําบาปไมตางจากฆราวาส หรืออาจจะบาปยิ่งกวา ดังที่สมเด็จพระวันรัตน (แดง สีลวฑฺฒน
มหาเถร) ทรงตรัสไววา “เปนภิกษุสามเณรยังอดทําบาปไมได ก็สึกออกไปเปนคฤหัสถทําบาปดีกวา ไมตองไปตกนรกนานอยาง
ภิกษุสามเณร เชน ฆาสัตวอยางเดียวกัน คฤหัสถฆาเปนพันๆ ภิกษุฆาตัวเดียวก็ยังบาปมากกวาคฤหัสถเปนไหนๆ หรืออยางเชน
ทําบุญ ก็เหมือนกัน คฤหัส ถจะทําใหมากมายสักปานใดก็สู ภิกษุส ามเณรทํ านิด หนอยก็ไม ได” (สมเด็จ พระวันรั ตน (แดง
สีล วฑฺ ฒ นมหาเถร, ม.ป.ป.: 15) ยิ่ ง ไปกว า นั้ น แม การวิ พ ากษ วิ จารณ บุ ค คลโดยทั่ ว ไปที่ ไ ม ใช พ ระสงฆ ก็ ควรระมั ด ระวั ง
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เชนเดียวกัน เนื่องจากบุคคลดังกลาวอาจเปนพระอริยบุคคลก็เปนได เพราะอริยสมณะในสามระดับแรกอาจจะยังมิไดอยูใน
เพศบรรพชิต และยังคงอยูรวมกับผูคนในสังคมโดยทั่วไป
ดวยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติถาบุคคลไมสามารถทราบไดวาพระสงฆรูปใดเปนพระอรหันต บุคคลก็จะไมสามารถทราบได
วาพระสงฆรูปใดจัดอยูในกรณีของ “ปาปมุต” ที่บุคคลไมควรถือสาเมื่อทานมีสมณสารูปภายนอกไมงดงาม อีกทั้งคนไทย
จํานวนไมนอยเลยที่มักเชื่อวาหลวงปู หลวงตา หรือพระสงฆที่ตนเคารพนับถือเปนพระอริยะหรือพระอรหันต โดยมักพิจารณา
จากกระดูกที่กลายเปนพระธาตุภายหลังจากทานมรณภาพแลว ทั้งที่ในความเปนจริงของโลกปจจุบัน พระธาตุสีสันตางๆ เปน
สิ่งที่สามารถทําปลอมขึ้นมาได ทั้งนี้ มิใชวาพระธาตุทุกองคเปนของปลอม หากแตควรตรวจสอบอยางถี่ถวนกอนจะเชื่อเทานั้น
สวนบางคนก็มักจะตัดสินวาพระสงฆรูปใดเปนพระอรหันตจากการมีอิทธิปาฏิหาริยหรือโลกียอภิญญาตางๆ ที่ตนไดรับรู
เชนเดียวกับชาวอิน เดียสมัยพุทธกาล ดั งมีตัวอยางในคาถาธรรมบท ในคัมภีร พระสุตตันตปฎก ขุท ทกนิกาย พุทธวรรค
วรรณนา ความวา “ชาวเราเอย ในกาลกอน ครูทั้ง 6 กลาววา ‘พวกเราเปนพระอรหันตในโลก.’ ก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห
ใหยกบาตรขึ้นไวแลวกลาววา ‘ถาวา พระอรหันตมีอยู จงมาทางอากาศแลวถือเอาเถิด’ วันนี้เปนวันที่ 7 แมสักคนหนึ่ง ชื่อวา
เหาะขึ้นไปในอากาศ ดวยแสดงตนวา ‘เปนพระอรหันต’ ก็ไมมี, วันนี้พวกเรารูความที่พระอรหันตไมมีในโลกแลว.” 26
จากตั ว อย า งคํ า กล า วของชาวบ านกรุง ราชคฤห ขา งตน แสดงให เห็ นว า บุค คลโดยทั่ ว ไปมัก เชื่อ ว าผู ที่ เหาะเหิ น
เดินอากาศได หรือ แสดงปาฏิหาริยตางๆ ไดเปนพระอรหันต ทั้งที่การมีอิทธิฤทธิ์และโลกียอภิญญาตางๆ เหลานั้นมิไดเปน
เครื่องการันตีการเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแตประการใด ตัวอยางเชน ในอดีตชาติชาติหนึ่งของพระสารีบุตรทาน
ก็เคยเกิดเปนดาบส นามวา สุรุจิ ซึ่งเจริญสมาธิแบบเพงฌาณจนไดอภิญญา 5 ดังที่พระอรรถกถาจารยไดอธิบายในพรรณนา
สารีบุตรเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ความวา “บทวา ปฺจาภิฺญาพลสมฺปนฺโน ความวา สมบูรณดวยพละ อธิบายวา
บริบูรณดวยอภิญญา คือ ปญญาพิเศษ 5 ประการ คือ อิทธิวิธะ แสดงฤทธิ์ได ทิพพโสตะ หูทิพย ปรจิตตวิชานนะ รูใจคนอื่น
ปุพพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติกอนได ทิพพจักขุ ตาทิพย.” 27 ถึงแมสุรุจิดาบสจะไดโลกียอภิญญา 5 ขอดังกลาว แตก็มิไดบรรลุ
ธรรมเปนพระอริยบุคคลในระดับใดเลย เนื่องจากยังไมไดอภิญญาขอที่ 6 นั่นคือ อาสวักขยญาณ หรือ ญาณที่ทําใหอาสวกิเลส
ตางๆ สิ้นไป ซึ่งเปนโลกุตตรอภิญญา ดังที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสไวในสามัญญผลสูตร ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค ความวา
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น
ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูชัดตามเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิ
โรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี 28
จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาผูท่ีจะบําเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุอรหัตตผลไดจําเปนตองมีอาสวักขยญาณ
แตโลกียอภิญญาตางๆ เปนสิ่งที่ทั้งพระอรหันต พระอริยบุคคลระดับตางๆ ที่มิใชพระอรหันต รวมทั้งบุคคลโดยทั่วไปตางก็
สามารถมีไดดวยการฝกจิตในรูปแบบตางๆ ดวยเหตุนี้ ประชาชนโดยทั่วไปจึงไมสามารถแยกไดวาพระสงฆรูปใดเปนพระ
อรหันตจากการมีโลกียอภิญญาดังกลาว ดังนั้น การที่ศาสนิกชนกลาววาพระสงฆรูปใดเปนพระอรหันตหรือเปนพระอริยบุคคล
ในระดับตางๆ จึงเปนเพียงความเชื่อหรือการคาดเดาของแตละบุคคลเทานั้น ตราบใดที่ระดับจิตของผูประเมินไมไดสูงกวาผูถูก
ประเมิน
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญรอด บุญเกิด ซึ่งทานไดกลาวถึงประสบการณตรงของทาน
ตอนบวชเปนพระวาเคยไดรับนิมนตไปฉันเพลที่ผับแหงหนึ่ง แลวถูกประชาชนบางกลุมวิพากษวิจารณวาเปนพระสงฆทําไมจึง
ไปรับนิมนตในที่อโคจรเชนนี้ (บุญรอด บุญเกิด, 2559) ซึ่งแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอาจเรียกไดวาเปนจํานวน
มากมั ก ขาดความเข า ใจที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ศี ล และข อ วั ต รปฏิ บั ติ ต า งๆ ของพระสงฆ จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ด และ
วิพากษวิจารณกันไปตางๆ นานา จนบางครั้งก็กอใหเกิดความเสียหายตางๆ ตามมา ถึงแมในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ขุททก
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นิกาย มหานิทเทส พระพุทธเจาทรงตรัสเกี่ยวกับที่อโคจรทั้งหกแหงที่ภิกษุไมควรเขาไป อันไดแก สถานที่ที่หญิงแพศยา
(โสเภณี) มีหญิงหมาย มีสาวเทื้อ มีบัณเฑาะก มีภิกษุณี และมีโรงสุรา 29 เพราะเกรงวาจะเปนภัยตอพรหมจรรย และเปนเหตุ
แหงความไมเลื่อมใสของประชาชนที่พบเห็น แตเมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหสถานที่เหลานี้ไมควรไป
มิใชเพราะตัวสถานที่แตเปนเพราะความสามารถในการสํารวมอินทรียทั้งหกของพระสงฆเปนสําคัญ ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา
“ภิกษุเขาไปสูระแวกบาน เดินไปตามถนน เปนผูไมสํารวมเดินไป คือ แลดูชาง แลดูมา... แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร.” 30 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากขอเท็จจริงทางสังคมแลวจะพบวาสถานที่ๆ มีบุคคลดังกลาวอยูอาจหมายถึงทุกแหง เชน หญิงหมายอาจเดินไป
ตลาด ไปโรงพยาบาล และ ที่อื่นๆ ได ดังนั้น ถาพระสงฆไมสํารวมอินทรียของตนแลว ทุกสถานที่ทีๆ ไปอาจถือเปนที่อโคจร
นั่นเอง
ในคัมภีรพระวินัยปฎก มหาวรรค ปรากฏหลักฐานวาพระพุทธเจาและภิกษุจํานวนหนึ่งก็เคยรับนิมนตหญิงงามเมือง
(หญิงแพศยา) มีนามวา อัมพปาลี เพื่อไปฉันภัตตาหาร ณ สถานที่ๆ หญิงคนดังกลาวอาศัยอยู 31 ถาพิจารณาอยางผิวเผินอาจ
กลาวไดวาพระองคไดเสด็จไปในที่อโคจร แตเมื่อพิจารณาที่วัตถุประสงคของการไปในสถานที่แหงนั้นแลว การทําใหหญิงงาม
เมืองคนหนึ่งมีโอกาสสรางบุญกุศลก็ถือเปนการกระทําที่ดีงามและเปยมดวยความเมตตากรุณา ซึ่งในเวลาตอมาหญิงคน
ดังกลาวก็ไดออกบวช และบรรลุธรรมในที่สุด ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวาสถานที่ตางๆ จะเปนที่อโคจรหรือไมขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคที่ไป และความสามารถในการสํารวมอินทรียของตัวพระสงฆเองเปนสําคัญ ดังนั้น ในกรณีของผูชวยศาสตราจารย
ดร. บุญรอด บุญเกิด กลาวถึงนั้น การที่พระสงฆไปรับนิมนตที่ผับจึงมิไดเปนการกระทําผิดพระวินัย ตราบใดที่พระสงฆ
เหลานั้นมิไดเขาไปในผับโดยมีวัตถุประสงคเพื่อไปดื่มสุรา หรือดูการแสดงโชวตางๆ แบบที่ฆราวาสมักกระทํากัน
จากที่กลาวมาทั้งหมด อาจพอสรุปไดวาการวิพากษวิจารณพระสงฆเปนสิ่งที่บุคคลทั่วไปสามารถกระทําได แตควร
เปนไปอยางระมัดระวัง และตั้งอยูบนพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) บุคคลควรตระหนักในขอบเขตความรูของตน เพราะบุคคล
ทั่วไปมักพิจารณาไดแคสมณสารูปภายนอกของพระสงฆ ไมสามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของทานได จึงมิอาจยืนยันไดวา
พระสงฆรูปหนึ่งๆ เปนพระอรหันตหรือไม หรือเปนอริยสมณะระดับใด อีกทั้งบุคคลโดยทั่วไปมักไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ศีลและธรรมเนี ยมปฏิบั ติต างๆ ของพระสงฆ ดัง นั้น บุคคลจึ งควรศึก ษาใหเ ขา ใจชั ดเจนก อนจึ งจะทํา การวิพ ากษวิจ ารณ
2) บุคคลควรมีเจตนาที่ดีในการวิพากษวิจารณ คือมีความเมตตาหรือปรารถนาดีตอพระสงฆรูปนั้นๆ และพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง มิไดมีเจตนาที่จะทําลายชื่อเสียง หรือเจตนาไมดีอ่ืนๆ แอบแฝง เพราะถาวิพากษวิจารณดวยเจตนาที่ไมเปนกุศลก็อาจ
เกิดบาปโทษตอตนเองอีกดวย และ 3) บุคคลควรเลือกใชวิธีการวิพากษวิจารณที่สรางสรรค อาทิเชน การบอกกลาวพระสงฆ
รูปนั้นๆ ดวยความสุภาพ หรือแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นใหพระผูใหญหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลพระสงฆทราบเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาตัดสินตอไป สวนวิธีการที่พึงละเวน อาทิเชน การติเตียนดวยคําที่หยาบคาย และ
การเผยแพรหรือสงตอขอมูลผานสื่อสังคมตางๆ ซึ่งมักกอใหเกิดความเสียหายเปนวงกวางกอนมีการพิจารณาตรวจสอบจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนของพระสงฆ และความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนที่ยั่งยืนสืบตอไป
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ดนตรีกัรนาฏิกและฮินดูสตานีของอินเดียในโลกทัศน์ใหม่ของชาวไทย
Indian Carnatic music and Hindustani in the new world view of Thai people
วรเดช มีแสงรุทรกุล
Thai program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhornratchasima Rajabhat University
บทคัดย่อ
กระแสตอบรับหนังอินเดียของชาวไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์อินเดียเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมของชาวไทยในปัจจุบัน ซึ่งสิ่ง ที่ตามมาด้วยก็คือวัฒนธรรมการของอินเดีย โดยเฉพาะ
ดนตรีอินเดียนั้นมีความหลากหลายมากมาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ดนตรีคลาสสิก และดนตรีพื้นบ้าน เช่นเดียวกับ
สากลโลกทั่วไป เพียงแต่ดนตรีคลาสสิกของอินเดียยังเป็นสองประเภทคือ ดนตรีของอินเดียใต้ที่เรียกว่ า “กั รนาฏิก”และดนตรีของ
อินเดียเหนือที่เรียกว่า “ฮินดูสตานี” โดยดนตรีกัรนาฎิกโบราณของอินเดียใต้ที่มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี โดยมีวีณาเครื่องดนตรีชนิดนี้
พั ฒ นามาจาก ยาฬ (யாழ் ) คื อ ฮาร์ ป (Harp) ของอิ น เดี ย ใต้ เ ป็ น วั ต ถุ พ ยาน ในคั ม ภี ร์ ปั ณ จมาริ ปู ที่ สื บ ทอดวั ฒ นธรรม
ศิลปะการแสดงและดนตรีของชาวทมิฬ ได้รวมทฤษฎีการดนตรีที่เกี่ยวกับการบรรเลง เครื่องดนตรีที่เรียกว่า ยาฬ และการเต้นราที่
เรียกว่า กูตือ ไว้ด้วยกัน (R. Jayanthi. 2005: 27-39) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับการเต้นราของชาวอินเดียใต้ และ
การบรรเลงพิณว่าเป็นศิลปะที่ควบคู่กันมาแต่สมัยโบราณ ในขณะที่ดนตรีฮินดูสตานีของชาวอินเดียเหนือก็มีความเก่าแก่โบราณไม่แพ้กัน
เพียงแต่ดนตรีฮินดูสตานีรับเอาวัฒนธรรมดนตรีของชาวอินเดียท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีการผสมผสานกับดนตรีของชาวอิสลามหรือเปอร์เซีย
เอาไว้ด้วย
ระบบดนตรีของกัรนาฎิกและฮินดูสตานีประกอบด้วย สัปตสวรัม (โน้ตทั้ง 7) ได้แก่ สา รี คา มา ปา ดา นี (ซึ่งเทียบกับ
โน้ตตะวันตกคือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที ได้ตามลาดับ) คล้ายคลึงกัน เพียงแต่สัปตตาลัมที่นิยมใช้ในเพลงกัรนาฏิกได้แก่ 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 นอกจากนี้ยังมีระบบการเล่นช้า ปานกลาง และเร็ว (three
speed) ในเครื่องดนตรีบางประเภทอาจจะไม่มีช่องเสียงให้เล่นครึ่งเสียงต่าง ๆ ของตัวโน้ตเพลงอินเดียที่มีมากมายได้ครบเช่นสรัสวดี
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 ตามลาดับ ซึ่งคุณภาพเสียงที่ว่าจะตรงกับตัวโน้ตนั้น ๆ หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความชานาญของผู้เล่นเครื่อง
ดนตรีในชนิดนั้น ๆ โดยดนตรีอินเดียทั้งสองไม่ว่าจะเป็นฮินดูสตานี หรือกัรนาฏกก็สามารถปรับตัวกับกระแสโลกของดนตรีสากลได้
เนื่องจากมีระบบเสียงซับซ้อนเทียบได้กับดนตรีสากล แต่การเรียนการสอนดนตรีฮินดูสตานีและกัรนาฎิกนั้นยังมีลักษณะแบบการเรียน
การสอนแบบดังเดิมมีการฝึกให้จาตัวโน้ต และมาต่อเพลงกับครู ฯ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนดนตรีไทย ซึ่งน่าจะต้องพัฒนากันไปอีก
ยาวนานกว่าที่ดนตรีไทยจะไปร่วมวงกับดนตรีสากลได้ ไม่ใช่ให้ดนตรีสากลตัดลดระดับเสียงลงมาเล่นกับเครื่องดนตรีไทย
คาสาคัญ 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 ய ா ழ் 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

บทนา

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 นักวิชาการชาวอินเดียเชื่อว่าเครื่องดนต รี
ประเภทสรัสวดีวีณาที่ชาวอินเดียใต้นิยมใช้เล่นประกอบวงดนตรีกัรนาฎิกนั้นพัฒนามาจาก ยาฬ (யாழ் ) คือ ฮาร์ป
(Harp) ของอินเดียใต้ ( शततं त्री वीणा ศตตันตรี วีณา (พิณร้อยสาย) หรือขิมอินเดียที่รับมาจากพวกอิสลามหรือเปอร์เซีย
ไม่ใช่ยาฬ เพราะยาฬ มีมากสุด 14 - 21 สาย) ในคัมภีร์ปัณจมาริปู ที่สืบทอดวัฒนธรรมศิลปะการแสดงและดนตรีของชาว
ทมิฬ ได้ทฤษฎีการดนตรีที่เกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีที่เรียกว่า ยาฬ และการเต้นราที่เรียกว่า กูตือ ไว้ด้วยกัน แสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงการเต้นราของชาวอินเดียใต้ที่เรียกว่า ภารตนาฏยัม และการบรรเลงพิณว่าเป็นศิลปะที่
ควบคู่กันมาแต่สมัยโบราณ ด้วยกัน (R. Jayanthi. 2005: 27-39)

เนื้อหา

คาว่า “กัรนาฏิก” มาจากชื่อรัฐกัรนาฏก ของอินเดียใต้ซึ่งเป็น แหล่งค้าขายอัญมณีต่างๆ ที่รุ่งเรื่องของอินเดีย
ดังเช่นเมืองท่าสาคัญคือ กัว (Goa) หรือ โค กัรนาฏกะ หรือแคว้นกุนตีของอินเดียโบราณ เนื่องจากชาวตะวันตกเคยใช้รัฐกัร
นาฏกะเป็นศูนย์กลางการค้าและปกครองอินเดีย ดังนั้นจึงเรียกติดปากว่าดนตรีอินเดียใต้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาทมิฬของรัฐ
ทมิฬนาฑู ภาษามลายลัมของรัฐเกรลา ภาษาเตลุกุของรัฐอันธรประเทศ และภาษากัรนาฑะของรั ฐกัรนาฏกะ ต่างเรียกว่า
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ดนตรีกัรนาฏิกทั้งสิ้น (Carnatic music) ซึ่งในดนตรีกัรนาฏิกนั้นมีการใช้ตัวโน้ตแบบเดียวกับดนตรีของอินเดียเหนือที่เรียกว่า
ดนตรีฮินดูสตานี (Hindustani music) มีองค์ประกอบสาคัญที่เรียกว่า สวรัม ตาลัม และราคัม ดังนี้
1.สวรัม
คาว่า “สวรัม” ในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า เสียง เสียงดนตรี และสระ โดยในดนตรีกัรนาฏิกคาว่า “สวรัม”
แปลว่าตัวโน้ตซึ่งแบ่งเป็น 7 ตัวโน้ตเรียกว่า “สัปตตาลัม”
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ โน้ตดนตรีอินเดีย (กัรนาฏิก และฮินดูสตานี มิวสิค) โน้ตดนตรีไทย และโน้ตดนตรีสากล (Binathi G.
2012: 8)
ลาดับ กัรนาฏิก
กัรนาฏิก โน้ตสากล ฮินดูสตานี
ฮินดูสตานี โน้ตสากล
1.
ษฑฺช
ส่า
C
สุทฺธ ษฑฺช
สา
C
2.
สุทธฺ ฤษฺภ
รา
โกมล ฤษฺภ
รี 1
D♭
D♭
3.

จตุศฺรตุ ิ ฤษฺภ

รี

สุทฺธ ฤษฺภ

รี 2

4.
5.

สตฺศรฺ ุติ ฤษฺภ
สุทธฺ คานฺธาร

รู
คา

E♭♭

ตีวฺร ฤษฺภ
โกมล คานฺธาร

รี 3
คา 1

6.

สาธารณะ คานฺธาร

คี

E♭

สุทฺธ คานฺธาร

คา 2

7.

อนฺตฺร คานฺธาร

คู

E♮

ตีวฺร คานฺธาร

คา 3

8.

สุทธฺ มธฺยม

มา

สุทฺธ มธฺยม

มา 1

9.
10.
11.

ปฺรติ มธฺยม
ปญฺจม
สุทธฺ ไธฺวต

มี
ปา
ดา

F♮
F#
G

ตีวฺร มธฺยม
ปญฺจม
โกมล ไธฺวต

มา 2
ปา
ดา 1

12.

จตุศฺรตุ ิ ไธฺวต

ดี

สุทฺธ ไธฺวต

ดา 2

13.
14.

สตฺศรฺ ุติ ไธฺวต
สุทธฺ นิษาท

ดู
นา

B♭♭

ตีวฺร ไธฺวต
โกมล นิษาท

ดา 3
นี 1

15.

ไกสิกิ นิษาท

นี

B♭

สุทฺธ นิษาท

นี 2

16.

กากาลิ นิษาท

นู

B♮

ตีวฺร นิษาท

นี 3

D♮
D#

A♭
A♮
A#

D♮
D#
E♭
E♮
E#
F♮
F#
G
A♭
A♮
A#
B♭
B♮
B#

เครื่องหมาย ทฺวิศะโกมล = ดับเบิลแฟลต ♭♭ โกมล = แฟลต ♭ (ต่าลงครึ่งเสียง) , ตีวฺร = ชาร์ป # (สูงขึ้น
ครึ่งเสียง), สุทฺธ = เนเชอรัล ♮ ทวิศะตีวฺร X= ดับเบิลชาร์ป (กลับสู่เสียงเต็ม) โดยที่ศฺรุติหรือเสียงที่แยกย่อยในดนตรีฮินดูสตานี
เพื่อเทียบกับดนตรีตะวันตกตามทฤษฎี ยังแบ่งได้อีกเช่น โกมลยังแบ่งเป็นเสียงที่สูงกว่าเสียงแฟลตเรียกว่า “อติโกมล” และ
ตีวฺร ยังแบ่งเป็น ตาร (เสียงสูง) และอติตาร (เสียงสูงสุด) ด้วย ทาให้ครึ่งเสียงของฮินดูสตานีมีถึง 22 ซึ่งตามทฤษฎีนั้น (กุญแจ
เสียง C Major) ทาให้เกิดเสียง รี (r1) ♭ รี (r2) ♮ รี (r3) # และรี (r4) x เครื่องเสียงในขณะที่ดนดรีกัรนาฎิกปัจจจุบันนิยม
เล่นกันภายใน 16 ครึ่งเสียงหรือศฺรุตินี้ ส่วนดนตรีฮินดูสตานีปัจจุบันทั่วไปนิยมก็เล่นจริงเพียง 12 ศฺรุติคือไม่เล่นขึ้นไปถึงเสียง
ย่อยที่ 3 และ 4 เช่น รี 3 รี 4 เล่นแต่ รี 1 และรี 2 เท่านั้นนอกจากจะไปเล่นจับคู่กับวงดนตรีตะวันตก 12 ศฺรุติของฮินดูสตานี
และ16 ศฺรุติของกัรนาฎิกอาจจะเป็นพื้นเสียงจริงที่ชาวอินเดียนิยมเล่นมาแต่เดิมก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตก
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เป็นที่น่าสนใจว่าสรัสวดีวีณาเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ของอินเดียมีสายเครื่องดนตรี 4 สายเป็น สายหลักใช้ดีดที่ละ
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
ตารางแสดงระบบเสียงดนตรีของอินเดียเทียบกับดนตรีสากลอีกแบบหนึ่ง
กัรนาฏิก
สฺวร
ฮินดูสตานี สฺวร
โน้ตสากล คาอ่าน
ษฑฺช
ส่า
สุทฺธ สา
สา
D
เร
โกมล ฤษฺภ
รา
โกมล รี
รี 1
มีแฟลต
E♭
จตุศฺรตุ ิ ฤษฺภ
รี
สุทฺธ รี
รี 2
E
มี
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
มี
ตีวฺร มา
มา 2
G#
ซอลชาร์ป
ปญฺจม
ปา
สุทฺธ ปา
ปา
A
ลา
สุทฺธ ไธฺวต
ดา
โกมล ดา
ดา 1
ทีแฟลต
B♭
จตุศฺรตุ ิ 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 ตามลาดับ ซึ่งคุณภาพเสียง
ที่ว่าจะตรงกับตัวโน้ตนั้นๆหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความชานาญของผู้เล่นเครื่องดนตรีในชนิดนั้น ๆ (R. Jayanthi. 2005: 43-44)
ตารางที่ 3 สวรัมจักระกับโยคะ(Nazir Ali Jairazbhoy.1985: 48 & R. Jayanthi. 2005: 13-20)
สฺวร
สา
รี
คา
มา
ปา
ดา
นี

426

426

สันสกฤต
ษฑฺช
ฤษภ
คานฺธาร
มธฺยม
ปญฺจม
ไธวต
นิษาท

ความหมาย
สาคร
อปราชิต
คงคาในสวรรค์
กลาง
ที่ห้า
ธารตี (แผ่นดิน)
คนป่านักล่าสัตว์

โยคจักระ
มูลาธาร
สฺวาธิษฐาน
มณิปูร
อนาหต
วิศุทธ
อาชฺญา
สหสฺราร

ความหมาย
กระดูกก้นกบ
อวัยวะเพศ
สะดือ
หัวใจ
ลาคอ
ตาที่สาม
กลางสมอง

เทพ
คณบดี
อัคนิ
รุทรเทพ
วิษณุ
ฤาษีนารท
สทาศิวะ
พระสุริยะ

สัตว์
นกยุง
โคนนทิ
แพะ
นกพิราบ
นกเขา
ม้า
ช้าง
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2.ตาลัม
ตาลัม หรือ สัปตตาลัม เป็นตาลัมพื้นฐานที่ใช้ในเพลงกัรนาฏิก ซึ่งความจริงตาลัมในเพลงกัรนาฏิกมีเป็นหลายร้อย
ชนิด แต่ที่นิยมใช้บรรเลงเพื่อประกอบการแสดงภารตนาฏยัมซึ่งเป็นการแสดงประจาชาติของชาวทมิฬนาฑูนั้นคือ ตาลัมทั้ง 7
ชนิด (Binathi G. 2012: 119)
ตารางที่ 4 สัปตตาลัม
ตารางสัปตตาลัม
ตาลัม

ชาตีส

ตาลัม Tala
เอกะ (Eka)
ธรุวะ (Dhruva)
มัธยะ (Matya)
รูปกะ (Rupaka)
จัมปะ (Jhampa)
ตริปุตะ (Triputa)

อังคะ
l
lOll
lOl
Ol
lUO
lOO

อาตะ (Ata)

llOO

ตริสระ

จตุสระ

กันดะ

3
11
8
5
6
7

4
14
10
6
7
8

5
17
12
7
8
9

10

12

14

ชาตีส คือจังหวะย่อยของตาลัม มีสัญลักษณ์ดังนี้
U เรียกอนุทรุตัม มีอักษรา คือจานวนจังหวะเท่ากับ 1
O เรียกว่า ทรุตัม มีอักษรา คือ 2
I เรียกว่า ลฆุ มีอักษรา คือ 4

มิสระ สังคีรนัม
7
9
23
29
16
20
9
11
10
12
11
13
18

22

8 เรียกว่า คุรุ มีอักษรา คือ 8
8ʾ เรียกว่า ปฺลุตะ มีอักษรา คือ 12
+ เรียกว่า กากาปาดัม มีอักษรา คือ 16

ซึ่ง คุรุ, ปฺลุตะ และ กากาปาดัม ในปัจจุบันนักดนตรีกัรนาฏิกชาวทมิฬรุ่นใหม่ไม่ได้ใช้กันแล้ว โดยมากจะเป็นนัก
ดนตรีอาวุโสที่ยังรู้จักและใช้ สัญลักษณ์ “อังคะ” เหล่านี้
3.ราคัม
ราคัม คือ เสียงสูงต่าของโน้ตดนตรีที่ทาให้เกิดความไพเราะ มีจานวนมากมายในเพลงกัรนาฏิก ถ้ารวมกับ
ราคัมในเพลงฮินดูสตานี ซึ่งเป็นดนตรีในอินเดียเหนือซึ่งมีความแตกต่างไม่เหมือนกับราคัมในเพลง กัรนาฏิกแล้ว อาจจะ
รวมกันได้เป็นพันชนิด โดยนักดนตรีกัรนาฏิกภูมิใจว่า ราคัมของชาวอินเดียครอบคลุมเพลงทั้งโลกตะวันออกและตะวันตก
(Emmie Te Nijenhuis. 1974: 21-33 & P. Sambamurthy . 1963: 11)
ตารางที่ 5 ชนิดของราคัมที่น่าสนใจในเพลงกัรนาฏิก
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อราคัม
กัมโพชิ
กัลยาณี
ขมาส
ปัณฑุวราลี

อโรหนัม (ไล่เสียงต่าไปสูง)
สา รี2 คา3 มา1 ปา ดา2 สา
สา รี 2 คา 3 มา 2 ปา ดา 2 นี 3 สา
สา มา 1 คา 3 มา 1 ปา ดา 2 นี 2 สา
สา รี 1 คา 3 มา 2 ปา ดา 1 นี 3 สา

อวโรหนัม (ไล่เสียงสูงไปต่า)
สา นี3 ดา2 ปา มา คา3 รี 2 สา
สา นี 3 ดา 2 ปา มา 2 คา 3 รี 2 สา
สา นี 2 ดา 2 ปา มา 1 คา 3 รี 1 สา
สา นี 3 ดา 1 ปา มา 2 คา 3 รี 1 สา
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ลาดับ
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อราคัม
พิลาหรี
โมหนัม
ศังกระภารนา
สุทธะ สเวรี
หังสะทวานี

อโรหนัม (ไล่เสียงต่าไปสูง)
สา รี 2 คา 3 ปา ดา 2 สา
สา รี 2 คา 3 ปา ดา 2 สา
สา รี 2 คา 3 มา 1 ปา ดา 2 นี 3 สา
สา รี 2 มา 1 ปา ดา 2 สา
สา รี 2 คา 3 ปา นี 3 สา

อวโรหนัม (ไล่เสียงสูงไปต่า)
สา นี 3 ดา ปา มา 1 คา 3 รี 2 สา
สา ดา 2 ปา คา 3 รี 2 สา
สา นี 3 ดา 2 ปา มา 1 คา 3 รี 2 สา
สา ดา 2 ปา มา 1 รี 2 สา
สา นี 3 ปา คา 3 รี 2 สา

นอกจากนี้ยังมีราคะในเพลงกัรนาฏิก ที่เป็นราคะเดียวกันกับเพลงฮินดูสตานีเพียงแต่ชื่อต่างกันเช่น
ลาดับ ชื่อราคะเพลงกัรนาฏิก
ชื่อราคะเพลงฮินดูสตานี
1.
จักรวากัม
อหิระ ไภรวะ
2.
ยมุนากัลยานี
ยมัน
3.
ศุทธ ธันยสิ
ธานิ
4.
หสนันที
ปุริยา
5.
อโภคิ
อโภคิ
ส่วนราคะที่มีอยู่ในเพลงฮินดูสตานี แต่ไม่มีอยู่ในเพลงกัรนาฎิกก็เช่น ราคะ โครข กัลยัน เป็นต้น
สรุป

ดนตรีที่เข้ามากับภาพยนตร์อินเดียมีทั้งดนตรีอินเดียเหนือที่เรียกว่า “ดนตรีฮินดูสตานี” และดนตรีอินเดียใต้ที่
เรียกว่า “ดนตรีกัรนาฏิก” มีความแตกต่างจากดนตรีไทยโดยเฉพาะเพลงไทยเดิม ที่เป็นดนตรีที่มีเสียงเต็มไม่ได้ใช้ครึ่งเสียงเช่น
ดนตรีอินเดีย และดนตรีสากล หรือดนตรีตะวันตกซึ่งมีความทันสมัยและสร้างความดึงดูดใจให้กับภาพยนตร์อินเดีย เป็น
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทาให้กระแสความนิยมหนังอินเดียในเมืองไทยกลับมาอีกครั้ง ส่วนดนตรีกัรนาฎิกและฮินดูสตานีนั้นมี
ความเหมือนกันหลายประการโดยดนตรีทั้งสองประเภทนี้ยึดหลัก สวรัม ราคัม และตาลัม เป็นหลักสาคัญในองค์ประกอบของ
ดนตรี เพียงแต่ดนตรีฮินดูสตานีปัจจุบบันมีการใช้ศัพท์บัญญัติในทางดนตรีแตกต่างไปจากดนตรีกัรนาฎิกบ้าง มีชื่อราคะและ
การนับจังหวะตาลัมที่แตกต่างจากดนตรีกัรนาฏก และมีชนิดของเครื่องดนตรีโบราณที่ใช้ประกอบวงดนตรีแตกต่างกัน โดย
ดนตรีกัรนาฎกมีเครื่องดนตรีของชาวอินเดียใต้ที่สาคัญคือ กลองมฤคตังคัม วีณา/ไวโอลินฝรั่ง หม้อดินเผาและฉิ่ง เป็นเครื่อง
ดนตรีหลัก ส่วนอินเดียเหนือมี กลองตับลา ซีตาร์/ไวโอลินแขก และหีบเพลง เป็นหลัก โดยดนตรีอินเดียทั้งสองไม่ว่าจะเป็น
ฮินดูสตานี หรือกัรนาฏกก็สามารถปรับตัวกับกระแสโลกของดนตรีสากลได้เนื่องจากมีระบบเสียงซับซ้อนเทียบได้กับดนตรี
สากล แต่การเรียนการสอนดนตรีฮินดูสตานีและกัรนาฎิกนั้นยังมีลักษณะแบบการเรียนการสอนแบบดังเดิมมีก ารฝึกให้จาตัว
โน้ต และมาต่อเพลงกับครู ฯ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนดนตรีไทย ซึ่งน่าจะต้องพัฒนากันไปอีกยาวนานกว่าที่ดนตรีไทยจะ
ไปร่วมวงกับดนตรีสากลได้ ไม่ใช่ให้ดนตรีสากลตัดลดระดับเสียงลงมาเล่นกับเครื่องดนตรีไทย
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